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	யாம்	அறிந்தவைரயிேல,	ேவ 	எந்த	அர ம்	ேமற்ெகாள்ளாத	ஓர்	அரிய
திட்டத்ைதத்	தமிழ்நா 	அர 	தாேன	 ன்னின் 	நிைறேவற்ற	
ெசய்தி க்கிற .	தமிழில்	உள்ள	ேபரிலக்கியங்கைள	உலக	ெமாழிகளிேல
ெமாழிெபயர்த் த்	தமிழ்	மக்க ைடய	பண்பாட்ைட ம்	இலக்கியப்	பங் கைள ம்
உலகத்திற் 	எ த் ச்	ெசால்ல	ேவண் ெமன் ம்	ேநாக்கத்ேதா ம்,	உலக
ெமாழிகளிேல	உள்ள	ேபரிலக்கியங்கைளத்	தமிழாக்கம்	ெசய் ,	தமிழ்	மக்க க்
அறி கம்	ெசய்வேதா ,	இத்	தமிழாக்கங்கள்	தமிழிற்ேக	 த் யி ம்,	 திய
வள ம்	நல்க	ேவண் ெமன் ம்	ேநாக்கத்ேதா ம்	தமிழக	 தலைமச்சர்
மாண் மி 	தி .	எம்.	ஜி.	இராமச்சந்திரன்	அவர்கள்	இந்தத்	தனிப்	ெப ந்
திட்டத்ைதத்	தீட் யி க்கிறார்கள்.

தமிழ்நா 	கல்வி	அைமச்சர்	மாண் மி 	தி .	ெச.	அரங்கநாயகம்	அவர்கள்
இந்தத்	திட்டத்ைத	நிைற	ேவற் வதற் 	எவ்வள 	ெதாைக	ெசலவானா ம்
அவ்வளைவ ம்	தமிழ்நா 	அர 	ஏற் க்ெகாள்ள	ஆயத்தமாக	இ க்கிற 	என்
பன் ைற	அறிக்ைககள்	ெவளியிட் க்கிறார்கள்.	இந்தத்	திட்டத்ைத
நிைறேவற் வதற்காக	8-5-78	இல்	டாக்டர்	தி .	ஜஸ் ஸ்	எஸ்	.	மகராஜன்
தைலைமயில்	கீழ்க்கா ம்	நான் 	உ ப்பினர்கைளக்	ெகாண்ட	சிறப்பிலக்கிய
ெமாழிெபயர்ப் த்	திட்ட	வல் நர்	 	ஒன்ைறத்	தமிழ்நா 	அர
நியமித்தி க்கிற .

1.	தமிழ்	வளர்ச்சி	இயக்கத்தின்	இயக் நர்	தி .	ெகாண்டல்	 .	மகாேதவன்
அவர்கள்	--	ெசய ப்பினர்,	இவர்	இரண்டாண் கள்	ெசய ப்பினராக	இ ந் ,
அவ க் ப்பின்	தற்ெபா 	தமிழ்	வளர்ச்சி	இயக் நராக	இ க் ம்	தி .	டாக்டர்
மா.	நன்னன்	அவர்கள்	ெசய ப்பினராக	இ ந் 	வ கிறார்.
2.	உலகத்	தமிழாராய்ச்சி	நி வனத்தின்	இயக் நர்

தி .	டாக்டர்	ச.	ேவ.	 ப்பிரமணியன்	அவர்கள்	-	உ ப்பினர்.
3.	ெசன்ைனப்	பல்கைலக்கழகத்தின்	தமிழ்	ெமாழித்	 ைறத்	தைலவர்	தி .
டாக்டர்	சி.	பால ப்பிரமணியன்	அவர்கள்	-	உ ப்பினர்.
4.	ெசன்ைன	சாகித்ய	அகாதமியின்	ெதன்	மண்டலச்	ெசயலர்	தி .	டாக்டர்
சி.ஆர்.சர்மா	அவர்கள்	-	உ ப்பினர்.

ேமற்கண்ட	வல் நர்	 	உலகத்தி ள்ள	பல	பல்கைலக்	கழகங்கேளா 	ெதாடர்
ெகாண் 	உலக	ெமாழிகளிேல	தமிழாக்கத்திற் த்	த தியான	ேபரிலக்கியங்கள்



எைவ	என் 	பரிசீலைன	ெசய் 	வ கிற ;	தமிழ்	இலக்கியங்களில்	எவற்ைற
அயல்	ெமாழிகளில்	ெமாழிெபயர்க்கலாம்	என்பைத ம்	பரிசீலைன	ெசய் ,	இ
ெமாழிப்	 லைம ம்,	எ த்தாற்ற ம்	ெபற் ள்ள	அறிஞர்	கைளத்	ேதர்ந்ெத த்
ேதர்ந்ெத த்த	ேபரிலக்கியங்கைள	ெமாழி	யாக்கம்	ெசய் ம்	ெபா ப்ைப	வல் நர்

	அவர்களிடம்	ஒப்பைடத் 	வ கிற .

ஆங்கில ம்	தமி ம்	நன்றாகக்	கற் .	ஆங்கிலத்தி ம்	தமிழி ம்	எ த்
வல்லைம	ெபற்றவர்	பலர்	இ ந்தேபாதி ம்,	பிெரஞ் ,	ெஜர்மன்,	டச் ,
இத்தாலியன்,	ெபர்சியன்,	ஸ்பானிஷ்,	ரஷ்யன்	 தலிய	ெமாழிகளில்	உள்ள
ேபரிலக்கியங்கைளக்	கற் ,	அவற்ைறத்	தமிழாக்கம்	ெசய்வதற்ேகா,	தமிழ்ப்
ேபரிலக்கியங்கைள	ேமற்ெசான்ன	ெமாழிகளில்	ெமாழியாக்கம்	ெசய்வதற்ேகா
வல்லைம	ெபற்ற	அறிஞர்கள்	கிைடப்ப 	மிக ம்	அரிதாக	இ க்கிற .	அத்தைகய
அறிஞர்கள்	வல் நர்	 டன்	ெதாடர் 	ெகாண் ,	ெமாழியாக்கம்	ெசய்ய
ன்வ வார்கேளயானால்,	அவர்க க் 	ஆர்வம்	ஊட் ,	அவர்கேளா

ஒத் ைழக்க	இந்த	வல் நர்	 	தயாராக	இ க்கிற .	பத்தாவ 	 ற்றாண்
தல்	பதின் ன்றாவ 	 ற்றாண் 	வைரயில்	பிெரஞ் 	நாட் ேல	அயல்

ெமாழிகளில்	உள்ள	 ல்கைளெயல்லாம்	பிெரஞ்சில்	ெமாழியாக்கம்
ெசய் வந்தார்கள்.	அதன்	பயனாக,	பிெரஞ் 	இலக்கியம்	வ ம்,	 ட்ப ம்,
ெமன்ைம ம்	ெபற் 	உலக	இலக்கியங்களிேலேய	 தலிடம்	ெபற் 	நிற்கிற .

வின் ேலா	 றியப ,	தமிழ்க்	கவிைத	கிேரக்கக்	கவிைதையக்	காட் ம்	மிக்க
ல்லியத்ைத ம்	ெம ைக ம்	ெபற்றி ந்தேபாதி ம்,	தமிழ்	உைரநைட	ேவண் ய

அள 	 ன்ேனறவில்ைல.	தமிழ்நா 	அர 	தீட் ள்ள	இந்தத்	திட்டத்தின்
விைளவாக	ெவளிவரப்ேபாகின்ற	இைதப்ேபான்ற	 ல்கள்	தமிழ்	ெமாழியின்
ேமனியிேல	 திய	ரத்த	ஓட்டத்ைத ம்,	தமிழ்	விந் க் ப்	 த்	ெதன்ைப ம்
ஊட் ,	எதிர்கால	இலக்கியப்	பைடப் க க் ப்	 த் யி ம்	 த்தார்வ ம்	நல் ம்
என் 	நம்பலாம்.
எஸ்,	மகராஜன்
தைலவர்	தமிழ்நா 	சிறப்பிலக்கிய	ெமாழிெபயர்ப் த்

திட்ட	வல் நர்	
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கலீல்	கிப்ரான்	என்ற	ஞானி	ெலபனான்	நாட்டவர்.	இவர்	1882	இல்	பிறந் 	1931
இல்	மைறந்தவர்.	இவ ைடய	தாய்ெமாழி	அரபி.	ஆனால்,	ஆங்கில	ெமாழியி ம்
சிறந்த	 லைம	உைடயவர்,	''THE	PROPHET''	என் ம்	மிகச்	சிறந்த	 ைல	இவர்
ஆங்கிலத்தில்	இயற்றினார்.	இைத	நலங்கிள்ளி	என் ம்	 ைனெபய ைடய	தி .
வி.	சாரங்கபாணி	அவர்கள்	தமிழில்	ெமாழிெபயர்த்தி க்கிறார்கள்.	 ல லின்
சாரம்	ெப ம்பா ம்	இத்	தமிழாக்கத்தின்	 லம்	தமிழி ம்	இறங்கி	விட்ட 	என்
ெசால்லலாம்.	இந்த	 ைல	அழகாக	அச்சிட் ,	விைரவாக	ெவளிக்ெகாணர்ந்த
தமிழ்	நாட் ப்	பாட ல்	நி வனத்தின்	ேமலாண்ைம	இயக் நர்	தி .	ரா.
ழந்ைதேவல்	அவர்க க் ம்,	அவர்க ைடய	அ வலகத்ைதச்	சார்ந்த

அைனவ க் ம்,	எங்கள்	வல் நர்	 வின்	சார்பில்	மனமார்ந்த	நன்றிையத்
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன்.

எஸ்.	மகராஜன்
தைலவர்	தமிழ்நா 	சிறப்பிலக்கிய	ெமாழிெபயர்ப் த்
திட்ட	வல் நர்	
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அன்பால்	மக்கள்	உள்ளங்களிேல	 	ெகாண்டவ ம்,	அவர்களால்	மதிக்கப்பட்
அவர்	காலத்தின்	வி ெவள்ளியாகக்	க தப்பட்டவ மான	ஆல்	 ஸ்தபா	என்பவர்,
ஏறத்தாழப்	பன்னிரண் 	ஆண் க்	காலம்	ஆர்பலீஸ்	என் ம்	நகரத்திேல	தங்கித்
தம்	தாய்நாட் க் த்	தி ம்பத்	த ந்த	கப்ப க்காக	எதிர்ேநாக்கி	இ ந்தார்.

பன்னிரண்டாவ 	ஆண் ேல	அ வைடத்	திங்களிேல,	ஏழாம்	நாளன் ,	நகரின்
றமதில்கைளக்	கடந் 	அவர்	ஒ 	 ன்றின்	மீேதறிக்	காண,	ஒ 	கப்பல்

பனி ேட	வ வைதக்	கண்டார்.
அவ ைடய	இதயக்	கத கள்	விரிந் ,	மகிழ்ச்சிப்	ெப க் க்	கடல்	கடந்
ஓ ய .	தம்	கண்கைள	 	அவர்,	தம்	இதயத்தின்	அைமதியிேல	தியானம்
ெசய்தார்.
ஆனால்,	 ன்றிலி ந் 	அவர்	கீழ்	இறங்கிய	ேபாழ் ,	அவர்	மனத் ள்	கவைல
கேவ,	நிைனக்க ற்றார்	:	நான்	எவ்வண்ணம்	அைமதிேயா ம்	ேவதைன
இன்றி ம்	இங்கி ந் 	ேபாேவன்?	இல்ைல	இல்ைல,	மனப் ண்	சிறி மின்றி	நான்
இந்நகரத்ைத	விட் ப்	ேபாகேவ	 யா .

இந்நகரத்தின்	மதில்களிைடேய	நான்	ேவதைனேயா 	கழித்த	மிக	நீண்ட	நாள்கள்
பலப்பல.	தனிைமயிேல	கழிக்கப்பட்ட	மிக	நீண்ட	இர கேளா	மிகப்	பல.	தன் ைடய
ேவதைனயினின் ம்	தனிைமயினின் ம்	எவனால்	தான்	வ த்தமின்றி
வி தைல ற	 ம்?
இந்த	நகரத்தின்	விதிகளிேல	நான்	சிந்திய	ஆத்ம	சிந்தைனத்	 கள்கள்	மிகப்	பல.
என்	ஏக்கத்தினின் ம்	உ வாகித்	தம்	பிறந்த	ேமனிேயா 	இக் ன் களிைடேய
உல ம்	 ழவிக ம்	மிகப்	பலேவ.	அவற்றிைடேய	இ ந் 	மனச் ைம ம்	இதய
ேவதைன ம்	இன்றி	நான்	விலகிப்	ேபாதல்	க னேம.
இவற்ைற	விட் 	நான்	நீங் வ ,	உடைல	 ள்ள	சட்ைடையக்	கழற்றி	வீ வ
ேபால்	அன் .	மாறாக	உடைலப்	ேபார்த் ள்ள	 றத்ேதாைல	என்	ைககளாேலேய
கிழித் 	உத வ 	ேபால்	அன்ேறா	?

நான்	இங் ப்	 றம்விட் ப்	ேபாவ 	ெவ ம்	நிைனவைலகைள	மட் ேம	அல்ல.
பசி ம்	தாக ம்	ெகாண்ட	இனிைம	நிைறந்த	ஓர்	இதயத்ைதயன்ேறா	நான்	இங்
விட் ச்	ெசல்ல	ேவண் ள்ள .

ஆயி ம்	இனி ம்	நான்	ஈண் த்	தங்கலாகா .



எல்லாப்	ெபா ள்கைள ம்	தன்னிடம்	வ ம்ப 	அைழக் ம்	கடல்	என்ைன ம்
அைழக்கிற .	எனேவ,	நான்	கப்பலில்	 றப்பட்டாக	ேவண் ம்.
இர க்	காலத்தில்	எரிக்கப்ப கிற	நாழிைக ேட,	நான்	இங் த்	தங்கினால்	நான்
உ கி	உ கித்	 களாகி	வார்ப்படத்தில்	வார்த்ெத க்கப்பட் 	விடலாம்.
இங் ள்ளயாவற்ைற ம்	நான்	என் டன்	எ த் ச்	ெசல்வேத	எனக்
மகிழ்ச்சிையத்	த ம்.	ஆனால்,	அ 	எப்ப 	இய ம்?

தனக் ச்	சிற கைளத்	தந்த	நாைவ ம்	உத கைள ம்	'ேபச் '	தன்ேனா
எ த் ச்	ெசல்ல	இய கிறதா?	தனியாகத்தாேன	அ 	வானில்	பறந் 	ெசல்கிற .

தனியாகேவ,	தம் ைடய	 டம்ைப	தனித்ெதாழியேவ,
க கள்	ெவய்யவன்	கீழ்	பறக்கின்றன.

இவ்வண்ணம்	சிந்தித்தப ,	அவர்	அந்தக்	 ன்றின்	அ வாரத்ைத	அைடந்த
பின்னர்த்	தி ம்பிக்	கடைல	ேநாக்க,	அங்ேக,	தம்ைம	ஏற்றிச்	ெசல்ல	வந்த	கலம்,
ைற கத்ைத	அைடவைத ம்	கப்பல்	ேமல்	தளத்திேல	மீகாம ம்	தம் ைடய

நாட் 	மக்க ம்	காணப்ப வைத ம்	கண்டார்.
அவ ைடய	இதயம்	அவர்கைள	ேநாக்கிக்	 வ,	அவர்
ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்	:

என்	 ன்ைனப்	பழம்	அன்ைனயின்	மக்கேள,	அைலகடைல
ஆள்பவர்கேள!
எத்தைன	 ைற	நீங்கள்	என 	கன லகத்திேல	கலஞ்ெச த்தி	வந்தீர்கள்.	இன்
நீங்கள்	உண்ைமயாகேவ	என்	ஆழ்ந்த	கனவாகிய	விழிப்பிேல	கலஞ்ெச த்தி
வந் ள்ளீர்கள்.

இேதா	நான்	 றப்பட் விட்ேடன்.	கலத் ேட	பயணம்	ெசய் ம்	என்	 	அவா ம்
காற்ைற	அவாவி	நிற்கிற .

இங் 	வீ ம்	இந்த	அைமதியான	காற்ைற	இன் ம்	ஒேர	 ைற	நான்	உயிர்க்கட் ம்.
ஒேர	ஒ 	தடைவ	அன் ப்	பார்ைவேயா 	என்	கண்கள்	உப்பக்கம்	ேநாக்கட் ம்.
பிற 	நான்	உங்க ள்	ஒ வனாக,	கலத்திேல	ெசல் ம்	மாந்த ள்	ஒ வனாக
ஒன்றிவி ேவன்.

ஓ	ஆழ்ந்த	கடேல	,	 யி ம்	தாேய!

ஆற் க் ம்	ஓைடக் ம்	அைமதிைய ம்	வி தைலைய ம்
த வ 	உன்ைனத்	தவிர	ேவ 	யார்	?
இந்த	ஓைடயாகிய	எனக் ம்	இன் ம்	ஒேர	ஒ 	 ழற்சி	தான்.	இவ்ேவாைட



இத்ேதாப்பில்	ஓ வ 	இன் ம்	ஒேர	ஒ 	சலசலப்ேபா தான்.

பின்னர்	யான்	கைரயற்ற	கடலிேல	கைரயற்ற	நீர்த் ளியாகி	உன்னிடம்	வந்
கலந் வி ேவன்.

இவ்வண்ணங்	 றியப 	அவர்	நடந் 	ெகாண் க் ம்	ேபா ,	ேசய்ைமயி ள்ள
மாதர்க ம்	மாந்தர்க ம்,	தங்கள்	தங்கள்	வயைல	விட் ம்	ெகா ந்திரித்
ேதாட்டத்ைத	விட் ம்	நகர	வாயிற் றத்ைத	ேநாக்கி	விைரந் 	வ வைதக்
கண்டார்.
மற் ம்	அவர்	தம் ைடய	ெபயைரச்	ெசால்லி	அவர்கள்	தம்ைமப்	பற்றிப்	ேபசிக்
ெகாள்வைத ம்,	தங்க டன்	ஒ வ க்ெகா வர்,	தம்ைம	ஏற்றிச்	ெசல் ம்	கப்பல்
வந் ள்ளைதப்	பற்றி	உைரயா வைத ம்	ேகட்டார்.
தமக் ள்ேள	அவர்	ேபசிக்	ெகாண்டார்.

பிரிகின்ற	நாேள	ஒ 	ேவைள	ேசகரிக்கின்ற	நாளாக	இ த்தல்	 ேமா?	ஒ கால்
என்	இ தி	நாேள,	என்	வி யலாக	இ க் ம்	எனக்	 றத்	த ேமா?
கலப்ைபையக்	கனியின்	சால யில்	விட் 	வந்தி க் ம்	உழவ க் ம்,
ெகா ந்திரிச்	சாற்ைறப்	பிழி ம்	ஆைலச்	சக்கரத்ைத	இைடயிேல	விட்
வந்தி க் ம்	ெதாழிலாளிக் ம்	நான்	எைதக்	ெகா ப்ேபன்?

பயன்	மரம்,	உள் ர்	ப த் க்	 ங்கியெதாப்ப,	என்	இதயமாற	அப்	பழங்கைள
எல்லாம்	திரட் 	இவர்க க் த்	தரவல்லவேனா	யான்?

ெதா மணற்	ேகணியில்	 ரந் 	நீர்	பாய்வைத	ஒப்ப,	என்	ஆர்வம்	 ரத்தைலச்
ெசய்ய,	இவர்கள 	 வைளகைள	எல்லாம்	நான்	வழியச்	ெசய்ேவேனா?
இைச	வல் நனின்	விரல்களால்	தீண்டப்ெப ம்	யாழாக ம்	அவன்	 ச் ப்	 ந்
இைச	எ ப் ம்	 ழலாக ம்	இ ப்பவேனா	யான்?

அைமதிையத்	ேத பவனன்ேறா	நான்.	அைமதியிேல	நான்	என்ன	 ைதயைலக்
கண்ெட த்ேதன்?	இவர்கட் 	அைத	நான்	நம்பிக்ைகேயா 	பங்கிட் த்தர.

இ 	என் ைடய	அ வைட	நாளாக	இ ந்தால்,	எந்த	நிலத்திேல,	மறத்தற்கியலாத
எந்தப்	ப வத்திேல	நான்	விைதகைளத்	 விேனன்?

என்	ைககளின்	 லமாகத்தான்	ஒளிவீசி	விளக்கஞ்	ெசய்ய	ேவண் மானால்,
விளங்க	ைவக் ம்	ேநர ம்	இந்த	ேநரமானால்,
அவ்விளக் 	நல் ம்	ஒளிச் டர்	என் ைடய	 டராக	இரா .

இ ளிைடேய,	ெவ ைமயாய்	விளக்கிைன	நான்	ஏந்தி	நிற்ேபன்.

இரவின்	பா காவலன்.	விளக்கிற் த்	ேதைவப்ப ம்	ெநய்ையப்	ெபய் ,	 டர்



ெகா வி	அைத	விளக்கஞ்	ெசய்வான்.

இவற்ைறேய	அவர்	வார்த்ைதகளாகக்	 றினார்.	ஆனால்,	அவர்	இதயத் ள்ேள
பலப்பல	ெசய்திகள்	 றப்படாமல்	மண் க்	கிடந்தன.	ஏெனனில்,	அவராேலேய	அவர்
உள்ளத் ள்ள	அரிய	மைறகைளக்	 ற	இயலவில்ைல.

அவர்	அந்நகர	வாயி ள்	 ந்த	ேபா ,	அவ் ர்	மக்கள்	அைனவ ம்	ஒ ங்ேக
திரண் ,	அவைரக்	காண	எதிர்ெகாண்டேதா 	ஒேர	 ரல்	ஒலித்தாெலன
மகிழ்ச்சியால்	 வினர்.	நகரத்தின்	 தியவர்கேளா	அவர் ன்	வந் 	நின்
அவைர	ேநாக்கிக்	 ற ற்றனர்:	எங்கைள	விட் 	நீர்	பிரிந் 	ேபாக	ேவண்டா.
மங்கிய	காைல	ேநரத்திேல	நீர்	எங்களிைடேய	இளஞாயிற்ைறப்	ேபால்	ஒளி
நல்கினீர்.	உம் ைடய	இளைமேயா	எமக் ள்ேள,	கனவிைனக்	காணக்	கனைவத்
தந்த .

எங்களிைடேய	நீர்	அன்னியேரா,	வி ந்தினேரா	அல்லர்.	எம்	 தல்வ ம்	ெக தைக
மிக்க	அன்ப ேம	ஆவீர்.

உம 	 கத்ைதத்	தி ம்ப ம்	எப்ேபா 	காண்ேபாம்	என் ம்	(உளப்)	பசிக்
ெகா ைமக் 	எங்கைள	ஆளாக்கி	விடாதீர்.
பின்னர்	அந்நகரத் ப்	பாதிரிகள்	அவரிடம்	 ற ற்றனர்	:
கடலைலகள்	நமக்கிைடேய	பிரிைவ	உண்டாக்க,	நீர்	எங்களிைடேய	கழித்த
ஆண் கைள	ெவ ம்	நிைன ச்	சின்னமாக	ஆக்கிவிட	ேவண்டா.

எங்களிைடேய	நீர்	ஒ 	ேதவைனப்	ேபால்	உலாவினீர்.	உம 	நிழேல	எங்கள்
கங்களிேல	ஒளியாக	நிலவிற் .

நாங்கள்	உம்ைம	மிகமிக	அதிகமாக	ேநசித்ேதாம்.	ஆனால்,	எங்கள்	அன்
திைரயால்	 டப்பட் ந்ததால்,	எங்கள்	ேபச் 	அந்த	அன்ேபா 	கலந்
ஒன்றியதாக	இல்ைல.
இப்ேபாேதா	அ 	(அவ்வன் )	உம 	 ன்னால்	கதறி	நின் 	தன்ைன
ெவளிக்காட் விட்ட .

எக்காலத்தி ேம	காதல்	தன் ைடய	ஆழத்ைத	உணர்வதில்ைல.	பிரி க்
காலத்திேலதான்	அ 	தன்	ஆழத்ைத	உணர்கிற 	என்றனர்.
மற் ம்	சிலர்	அங் 	வந் 	அவ க் த்	தம்	வணக்கத்ைதத்	ெதரிவித்தனர்.
அவேரா	யாரிட ம்	ேபசாமல்	தம்	தைலையத்	தாழ்த்தியப 	இ ந்தார்.	 ழ்ந்
இ ந்தவர்கேளா	அவ ைடய	கண்களில்	கண்ணீர்	 ளித் 	வழிந் 	மார்பின்	மீ
வீழ்வைதக்	கண்டனர்.	பிற 	அவ ம்	பிற	மக்க ம்	அங்கி ந் 	 றப்பட் க்
ேகாயில்	லின்	 ன் றத்திேல	திரளாக	வந் 	 மினர்.



அந்தக்	ேகாயிலின்	உட் றத்திலி ந் 	ஆல்	மித்ரா'	என் ம்	ெபய ள்ள	ஒ 	நங்ைக
அவர்	 ன்	வந் 	நின்றாள்.	அவேளா	ஒ 	தீர்க்கதரிசினி.		
ஆல்	 ஸ்தபா	அந்நங்ைகையக்	கனிேவா 	ேநாக்கினார்.	ஏெனனில்,	அந்த
நகரத்திற் ள்	அவர்	அ 	ைவத்த	அந்த	 தல்	நாளிேல,	அவள்	ஒ த்தி	தான்
அவைரக்	கண் ,	நம்பிக்ைக டன்		ஆதரித்தவள்.

அவள்	அவைர	ேநாக்கி	வணங்கிப்	பின்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினாள்:
கட ளின்	தீர்க்கதரிசிேய,	தாங்கள்	பரி ரணத்ைதத்	ேத வ டன்	தாங்கள்	ஏறிச்
ெசல்ல	ேவண் ய	கப்ப க்காக ம்	பல	நீண்ட	 ரம்	ேத னீர்கள்.
இப்ேபா 	தங்க க்காகக்	கப்பல்	இங் 	வந் ள்ள .

தாங்கள்	ேபாகத்	தான்	ேவண் ம்.
தங்க ைடய	நிைன களிேல	உள்ள	அந்த	நகரத்ைதக்	காண ம்	தங்கள
ேபரார்வம்	பதிந் ள்ள	இல்லத் க் 	ஏக ம்	தங்கள 	உள்ளத்திேல	ேதங்கி ள்ள
அவா	மிகமிக	ஆழமான .	எனேவ,	தங்கைள	அங் ச்	ெசல்லெவாட்டாமல்	எங்கள்
அன் 	தங்க க் த்	தைள	 ட்டா .	எங்கள 	ேதைவகேளா	தங்கைளக்

க்கீ 	ெசய்யா.
ஆயி ம்	தாங்கள்	எங்கைள	விட் ப்	பிரிந் 	ெசல் ன்னர்,	நாங்கள்	தங்கைளக்
ேகட்பெதான் 	உண் .	தங்கள 	உள்ளத்திேல	உதித்த	உண்ைமயான
தத் வங்கைள	எங்க க் 	எ த் க்	 றேவண் ம்	என்பேத	அ .	அவற்ைற,
அத்	தத் வங்கைளத்	தாங்கள்	எங்களிடம்	தா ங்கள்.	நாங்கள்	அவற்ைற	எங்கள்
ழந்ைதக க் 	நல் ேவாம்.	அவர்கேளா	அவற்ைறத்	தங்கள்	சந்ததிக க் த்

த வார்கள்.	இங்ஙனம்	வழிவழியாக	அத்	தத் வங்கள்	அழியாமல்	நிலவி	நிற் ம்.
தாங்கள்	தனித் 	நின் 	எங்கள 	நாள்கைள	 னித் 	ேநாக்கினீர்கள்.	நாங்கள்

க்கத்திேல	அ தைத ம்	சிரித்தைத ம்	தாங்கள்	விழிப் ணர்ேவா
ேகட் ணர்ந்தீர்கள்	.

எனேவ,	இப்ேபா 	எங்கைளேய	எங்க க் 	ெவளிப்ப த் ங்கள்.	பிறப் க் ம்
இறப் க் ம்	இைடப்பட்டதாகிய,	தங்க க் ப்	 லப்பட்ட	அரிய	உண்ைமகைள
எங்க க் க்	 ங்கள்	என்றாள்.
அவர்	அவர்கைள	ேநாக்கி,
ஆர்பலீஸ்	நகர	மக்கேள,	இப்ேபா 	உங்க ைடய	இதயத்திேல	உலா கின்ற
ஒன்ைறப்	பற்றி	அல்லாமல்	ேவ 	எைதப்பற்றி	நான்	உங்களிடம்	ேபச	 ம்?	என்
ெசால்ல,

ஆல்மித்ரா	அவைர	ேநாக்கி,



'தாங்கள்	எங்க க் 	அன்ைபப்	பற்றிச்	ெசால் ங்கள்	என் 	ேவண் னாள்.
அவர்	உடேன	தம்	தைலைய	உயர்த்தி,	அங் ள்ள	மக்கைள	ேநாக்கினார்.
அவர்களிைடேய	அைமதி	நிலவி	இ ந்த .	பின்னர்க்	கணீெரன்ற	 ரலிேல	அவர்,
அவர்க க் 	அன்ைபப்	பற்றிச்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்.
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அன்பின 	வழி	கர ரடாக ம்	பள்ளத்தாக் கள்	நிைறந்ததாக ம்	இ ப்பி ம்,
அன் 	உங்கைள	அைழக் ம்ேபா 	அைதப்	பின்பற்றிச்	ெசல் ங்கள்.	அந்த	அன்
தன் ைடய	சிற களால்	 	உங்கைளப்	பா காக் ம்ேபா ,	அதனிைடேய
நீங்கள்	உங்கைளக்	காத் க்	ெகாள் ங்கள்.	ஒ ேவைள	அதன்	சிற களின்
இைடயிேல	மைறந் ள்ள	 த் வாள்	உங்கைள	ஊ 	ெசய்தா ம்	அதனால்
பாதகமில்ைல.

அன் 	உங்க டன்	உைரயா ம்ேபா 	அதன்	 ரெலாலி	உங்கள்	கன கள்
அைனத்ைத ம்	வாைடக்காற் 	 ங்காைவ	அழித் 	வி வைதப்	ேபாலச்	சிதறச்
ெசய்வ 	ேபால்	இ ப்பி ம்	நீங்கள்	அதன்	வார்த்ைதைய	நம் ங்கள்.	ஏெனனில்,
அன் 	எப்ப 	உங்க க் 	 	 ட் கிறேதா	அப்ப ேய	உங்கைள	அழிக்கிற .	அ
எவ்வண்ணம்	உங்கைள	வளர்க்கிறேதா	அவ்வண்ணேம	உங்கைளத்	ேதய்க்கிற .

உங்களின்	உச்சிக் 	அ 	உயர்ந் 	 ரியன்	 ன்	அைசந்தா ம்	பசிய
இளந்தளிர்கைள	எல்லாம்	எங்ஙனம்	அ 	தடவிக்	ெகா த் த்	த வி	நிற்கிறேதா,
அங்ஙனேம	அ 	நிலத்தில்	ஊன்றி ள்ள	உங்கள்	ஆணிேவர்	வைரயி ம்	கீழிறங்கி
அைசத் 	ஆட்ட ம்	வல்ல .

தானியக்	கதிர்கைளக்	கட் க்கட் ப்	பிணிப்பைதப்ேபால

அன் 	உங்கைள	ஒன் 	ேசர்க்கிற .	தானியப்	ேபார்க்களத்திேல	ேபார்	அ த்தைலப்
ேபான் 	அ 	உங்கைள	ேமாதி	அ க்கின்ற .

பதர்களிலி ந் ,	உங்கைள	ேவ ப த்திப்	பிரித்ெத க்க
அ 	உங்கைளக்	ெகாழித்ெத க்கிற .	உங்கைள	ெவ க் ம்ப 	ெசய்ய,	அஃ
உங்கைள	மாவாக	அைரத் வி கிற .		

அன் ,		நீங்கள்	இளகத்	தக்கவா 	அ 	உங்கைளப்	பிைசந் 	ைவக்கிற .	பின்னர்
அவ்வன் 	உங்கைளத்	தன் ைடய	 ய்ைமயான	ெந ப்பிேல	இட் 	இைறவனின்

ய்ைமயான	வி ந் க் 	ஏற்றேதார்	உணவாகச்	சைமத் 	ைவக்கிற .

அன் 	தான்	உங்கைள	இப்பா ப த் கிற .	ஏெனனில்,	இவற்றாேலேய	நீங்கள்
உங்கள்	இதயத்தின்	இரகசியங்கைள	அறிந் ணர்ந் 	அவ்வறிவின்	 லமாக
வாழ்வின 	இதயத்தின்	ஓர்	அ வாக	மாற	 ம்.
ஆனால்,	உங்கள 	அச்சத்தினால்	அன்பின 	அைமதிைய ம்	அன்பால்	வ ம்
இன்பத்ைத ேம	நீங்கள்	ேத வீர்களானால்,	அக்காலத்திேல	நீங்கள்	உங்கள்



உண்ைம	உ வத்ைதப்	ேபார்ைவயிட் 	 ,	அன்பின 	க ன	பாைதைய	விட்
விலகிச்	ெசல்வேத	நலம்.	அங்ேக	அந்தப்	ப வ	மா தலற்ற	உலகத்திேல	நீங்கள்
சிரிக்கலாம்.	 ச்	சிரிப்பாக	அன் .	அழலாம்,	மனங்	கசிந் ,	அைனத் க்
கண்ணீைர ம்	சிந்தி	அன் .

அன் 	தன்ைனத்	தவிர,	ேவெறான்ைற ம்	த வதில்ைல.	அைதப்	ேபாலேவ	அ
தன்ைனத்	தவிர்த் 	ேவெறான்ைற ம்	உங்களிடமி ந் 	பிரித்ெத த்
வி வ மில்ைல.	அன் 	எைத ம்	ைவத் க்ெகாள்வ மில்ைல.	ைவத் க்
ெகாள்ளப்ப வ மில்ைல.	ஏெனனில்,	அன் க் 	அன் 	மட் ேம	ேபா மான .

நீங்கள்	அன் 	ெகாண்டால்	'கட ள்	எம்	உள்ளத்திேல	இ க்கிறார்'	என்
றாதீர்கள்.	மாறாக,	'இைறவன்	உள்ளத்திேல	நாங்கள்	உள்ேளாம்'	என்
ங்கள்.

அன்பின்	பாைதைய	வ க்க	நீங்கள்	 யல	ேவண்டாம்.	உங்கைள	ஒ 	ெபா ட்டாக
அவ்வன் 	க மானால்	அ ேவ	உங்கள்	பாைதைய	வ க்க	வழிகாட் ம்.
அன் க் த்	தன்ைன	 ைம ைடயதாக்கிக்	ெகாள்வைதத்	தவிர	ேவ 	பிற
ஆைச	கிைடயா .	ஆனால்,	நீங்கள்	அன் 	ெகாண்ட	பின்ன ம்	ஆைச	உங்களிடம்
கிழ்க் மானால்	இைவேய	உங்கள்	ஆைசயாக	இ க்கட் ம்.

இரவின்	தனிைமக் ப்	பண்பாட	உ கி	ஓ ம்	அ விையப்
ேபால	உள்ளம்	அைம ம்ப ம்,
அள க் 	மீறிய	க ைணயினால்	எ ம்	ெநஞ்சத்தின்	 ன்பத்ைத	அறிய ம்,

அன்ைப	நீங்கள்	நன்காராய்ந் 	அறிவதால்,	நீங்கள்	 ண்ெணய்த ம்,
மனத்ேதா ம்	மகிழ்ேவா ம்	நீங்கள்	உங்கள்	இரத்தத்ைதச்	சிந்த ம்,

பறந் 	ெசல் ம்	இறக்ைககைள ைடய	இதயத்ேதா ,	ஒவ்ெவா 	நாள்
வி யலி ம்	எ ந் ,

நாம்	அன் 	ெச த் வதற்காக	மற்ெறா 	நாைள	அளித்தைமக் 	இைறவ க்
வணக்கஞ்	ெச த்த ம்,
ந ப்பகல்	ேநரத்திேல	ஓய்ெவ த் ,	அன்பின்	பரவசத்ைத	ஆழ்ந் 	சிந்திக்க ம்,
நன்றி ணர் டன்	மாைலக்	காலத்திேல	இல்லம்	தி ம்ப ம்,

பின்னர்	உங்கள 	உள்ளங்களிேல	உள்ள	அன்பின்	வ வங்க க் 	வாழ்த் க்	 றி,
கழ்	பாட மான
இைவேய	உங்கள்	ஆைசகளாக	விளங்கட் ம்	என்றார்.
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பின்னர்	ஆல்	மித்ரா	அவைர	ேநாக்கித்	தைலவ!	தி மணத்ைதப்	பற்றிச்	சிறி
எங்க க் க்	 ங்கள்'	என,	அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்	:

நீங்கள்	அைனவ ம்	இைணந்ேத	பிறந்தீர்கள்.	இனி	எப்ேபா ம்	இைணந்ேத
இ ப்பீர்கள்.
உங்க ைடய	வாழ்நாள்கைள	மரனம்	தன்	ெவண்	சிற களால்	சிதற	அ க் ம்
காலத் ம்	இைணந்ேத	இ ப்பீர்கள்.
ஆம்.	இைறவ க்கான	அைமதி	மிக்க	தியான	ேநரத்தி ம்	நீங்கள்	இைணந்ேத
இ ப்பீர்கள்.	ஆனா ம்,	உங்கள்	இைணப்பின்	இைடேய	சிறி 	இைடெவளி
இ க்கட் ம்.	அந்த	இைடெவளியிேல	வா லகத்தின்	காற் 	நடனம்	 ரியட் ம்.

ஒ வைர	ஒ வர்	காதலி ங்கள்.	ஆனால்,	அக்	காதலினால்	பிணிப்பான	தைளைய
உண்டாக்கிக்	ெகாள்ளாதீர்கள்.
அக்	காதல்	உங்கள்	உயிராற்றலின்	கைரகளிேல	அைல	ேமா ம்	கடலாக
விளங்கட் ம்.
நீங்கள்	ஒ வ க்ெகா வர்	மற்ெறா வ ைடய	 வைளைய	நிரப் ங்கள்.	ஆனால்,
ஒேர	 வைளயி ள்ள	பானத்ைத	இ வ ம்	ப காதீர்கள்.

அைதப்ேபாலேவ,	தனக் ரியதான	உணைவ ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	பரிமாறிக்
ெகாள் ங்கள்.	ஆனால்,	ஒேர	அப்பத்	 ண் ைன	இ வ ம்	உண்ணாதீர்கள்.
இ வ ம்	இைணந் 	பா 	ஆ க்	களித்தி ங்கள்.	ஆயி ம்	இ வ ம்	தனிப்பட்ேட
இ ங்கள்	.
ஒேர	பாடலின்	இனிய	இைசைய	யாழின்	நரம் கள்	ஒன் 	ேசர்ந் 	நல்க
வல்லதாயி ம்,	அந்	நரம் கள்	தனித்தனிேய	உள்ளைதப்	ேபாலேவ,	தனித்
இைணந் 	நில் ங்கள்.

உங்கள்	இதயத்ைதக்	ெகா ங்கள்.	ஆனால்,	ெகா த்தைத	அப்ப ேய	பற்றிக்
ெகாள்ளாதீர்கள்.
ஏெனனில்,	வாழ்க்ைகயின்	கரங்கேள	உங்கள்	இதயத்ைதப்	பற்றிக்
ெகாள்ளவல்லன.

நீங்கள்	இைணந்ேத	நில் ங்கள்.	ஆனால்,	ெந ங்கியன் .	ஏெனனில்,	ேகாயிலின்
ண்கள்	 ட	விலகி	நின்ேற	தான்	ேகாயிைலத்	தாங் கின்றன.



மற் ம்	மரங்கள்	 டத்	தனித் 	நின் 	தான்	வளர்ச்சியைட ேமயன்றி,	ஒன்றன்
நிழலிேல	மற்ெறான் 	வளர	 யா .
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தன்	மார்பிேல	ஒ 	 ழந்ைதைய	அைணத்த	வண்ணம்	அங் 	நின்றி ந்த	ஒ
தாய்	அவைர	ேநாக்கி,	'ஐயா,	எங்க க் க்	 ழந்ைதகைளப்பற்றிச்	ெசால் ங்கள்'
என,	அவர்	ெசால்ல ற்றார்	:

உங்கள்	 ழந்ைதகள்	உங்கள்	 ழந்ைதகள்	அல்லர்.
அவர்கள்	அைனவ ம்	தங்க க்காகேவ	ஏக்க ற்றி க் ம்	வாழ்க்ைகயின்
தல்வ ம்	 தல்விய ேம	ஆவர்.	அவர்கள்	உங்கள்	 லமாக	வந்தார்கேள
அல்லாமல்	உங்களிலி ந் 	வந்தவர்கள்	அல்லர்.
அவர்கள்	உங்க டேன	இ ந்த	ேபாதி ம்	உங்க ைடய	உைடைமகள்	அல்லர்.

நீங்கள்	அவர்க க் 	உங்கள்	அன்ைப	மட் ேம	ெகா க்கலாம்.	உங்கள்
எண்ணங்கைளயல்ல.	ஏெனனில்,	அவர்க க்ெகன	ேவ 	எண்ணங்கள்	உள்ளன.

அவர்கள்	உயிர்க க்கல்ல.	உடல்க க் 	மட் ேம,	நீங்கள்	இ ப்பிடம்	தரலாம்.
ஏெனனில்,	அவர்களின்	உயிர்	(ஆத்மா)	நாைள	என் ம்	வீட் ேல	தான்	உள்ள .
நீங்கேளா	உங்கள்	கனவி ங் ட	அங் ச்	ெசல் தற்கியலா .

நீங்கள்	அவர்கைளப்ேபால்	இ க்கப்	ேபாராடலாம்.	ஆனால்,	உங்கைளப்ேபால்
அவர்கைள	ஆக்க	 யலாதீர்கள்.

ஏெனனில்,	வாழ்க்ைக	பின்ேனாக்கிப்	ேபாவ மில்ைல;	ேநற்ேறா 	தங்கிவிடத்
தாமதிப்ப மில்ைல.
உங்கள்	 ழந்ைதகளாகிய	அம் கைள	எய் ம்	வில்லாகேவ	நீங்கள்
இ க்கின்றீர்கள்.	ேவடேனா	 வற்ற	ெநறியி ள்ள	 றிைய	இலக் 	ைவத் த்
தன்	அம் 	ேவகமாக ம்	 ரமாக ம்	ெசல்லத்	தக்கவா 		உங்கைளத்	(வில்ைல)
தன்	பலங்ெகாண்ட	மட் ம்	வைளத் 	அம்ெபய்கிறான்.

ேவடன்	ைகயி ள்ள	வில்லாகிய	உங்கள 	வைள 	 ட	மகிழ்ச்சிக் ரியதாக
இ க்கட் ம்.

அவ்ேவடன்	பறந் 	 ரத்திேல	ெசல் ம்	அம்ைப	எப்ப 	ேநசிக்கிறாேனா	அப்ப ேய
தன்	ைகயி ள்ள	வில்ைல மன்ேறா	ேநசிக்கிறான்?
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அங் ள்ள	ஒ 	ெசல்வந்தர்,	அவைர	ேநாக்கி,	'ஐயா!	ஈைகையப்பற்றி	எங்க க் ச்
ெசால் ங்கள்'	என்றார்.	அவர்	ெசால்ல ற்றார்	:

உங்க க் ரிய	உைடைமயிலி ந் 	நீங்கள்	ெகா க் ம்ேபா
நீங்கள்	மிகக்	 ைறவாகத்	தான்	ெகா ப்பவர்கள்	ஆவீர்கள்.
ஆனால்,	நீங்கள்	உங்கைளேய	பிற க் க்	ெகா த் வி ம்

ேபா 	தான்	நீங்கள்	உண்ைமயான	ெகாைட	வள்ளல்கள்.
உங்கள்	உைடைம	என்ப 	என்ன?	நாைளக் 	உங்க க் 	இைவ	இைவ
ேதைவப்ப ம்	என்பதாகக்	க திப்	ெபா ைள	அச்சத்ேதா 	காப்பாற்றி
வ வதன்ேறா	உைடைம	என்ப 	.

நாைள,	இந்த	நாைள	என்ப 	என்ன?

யாத்திரீகர்கைளத்	ெதாடர்ந் 	ெசல் ம்	மிக	விழிப்பான	நாய்	தனக் த்
ேதைவப்ப ம்	எனக்	க தி	ெநறியற்ற	மணல்	ெவளியிேல	எ ம் த்	 ண் கைளப்
ைதத் 	ைவத் 	அந்த	யாத்திரீகர்கைளத்	ெதாடர்ந் 	ெசன் விட்டால்	அந்த
எ ம் த்	 ண் கள்	ம நாள்	அந்த	விழிப்பான	நாய்க் 	உத மா?	இ
ேபான்றதன்ேறா	நாைள	என்ப ம்	உங்க க் ?

ேதைவ	என்பைதத்	தவிர்த் த்	ேதைவக்கான	அச்சம்
என்ப 	தான்	என்ன?

நம் ைடய	ேகணி	நிைறந்தி க் ம்	காலத்தி ம்	தீர்க்க	 யாத	நீர்ேவட்ைக
நமக் 	ஏற்ப வ 	பயங்கரமானதன்ேறா?
தங்களிட ள்ள	ெப ஞ்ெசல்வத்தில்	சிறி 	ெகா க் ம்	பலர்	உள்ளனர்.	அவர்கள்
அைதத்	தம்	 ய	விளம்பரத் க்ெகனக்	ெகா க்கின்றனர்.	அவர்களிைடேய
மைறந் ள்ள	அந்த	அவா,	அவர்	தம்	ெகாைடையத்	 ய்ைமயற்றதாக்கி
வி கின்ற .

தங்களிடம்	உள்ள 	மிகக்	 ைறேவயாயி ம்	உள்ள	யாவற்ைற ம்	ெகா த் வி ம்
சிலர்	உள்ளனர்.

அவர்கேள,	வாழ்க்ைகயி ம்	ெகாைடயி ம்	நம்பிக்ைக	உள்ளவர்கள்.	அவர்களின்
ெசல்வம்	எக்கா ம்	வற் வேத	இல்ைல.
மகிழ்ச்சிேயா 	ெகா ப்பவர்கள்	சிலர்	உள்ளனர்.	அந்த	மகிழ்ச்சிேய	அவர்கள்



ெப ம்	பரிசா ம்.
ன்பத்ேதா 	த பவர்கள்	பலர்.	அவர்கள்	தம்	 ன்பேம	அவர்களின்

மனந்தி ம் தல்	ஆ ம்.

மற் ம்	சிலர்	தாம்	ெகா க் ம்	ேபா ,	 ன்பத்ைத ம்	காணாமல்	இன்பத்ைத ம்
ேதடாமல்	அறத்ைதப்	பற்றிக்	 டச்	(ஈதல்	அறம்	என்பைதப்	பற்றி ம்	)	சிந்திக்காமல்
ெகா க்கிறார்கள்.
அவர்கேள,	பரந்த	ெவளியில்	வீ ம்	ெதன்ற க் ,	மல்லிைக	தன்	 ைக	அவிழ்ந்
தன்	ந மணத்ைதத்	தந் 	பரவச்	ெசய்வைதப்	ேபாலத்	த ம்
ெகாைடயாளிகளாவார்கள்.
இப்ப ப்பட்டவர்களின்	ைகவண்ணம்	 லமாகேவ	இைறவன்	ேப கிறான்.
அவர்க ைடய	கண்களின்	 லமாகக்	கண் ,	உலைகப்	பார்த் 	 வல்
க்கிறான்.

ேகட் ம்	ேபா 	ெகா ப்ப 	நல்ல .	ஆனால்,	பிறர்	ேகளா	 ன்னேர,	 றிப்பறிந்
ஈதேல	அைதவிட	நல்ல .

ெகாைடயாளிக் த்	தான்	த ம்	ஈைகைய	ஏற் க்	ெகாள்வைனத்	ேத வ
ஈதைலக்	காட் ம்	இன்பத்ைதத்	தரத்தக்கதா ம்.
ெகா ப்பதற் 	இல்ைல	என	ம க்கத்தக்க 	ஏதாவ 	உண்டா?

உங்களிடம்	உள்ளெவல்லாம்	ஏதாவ 	ஒ நாள்	ெகா த் த்	தீர	ேவண் வனேவ.
எனேவ,	இன்ேற	ெகா த் வி ங்கள்.	இந்த	ஈைக	உங்க ைடய	சந்ததியார்
காலத் க்ெகன	நீங்கள்	தள்ளிப்	ேபாடாமல்	உங்கள்	காலத்திேலேய	நிகழ்ந்ததாக
இ க்கட் ம்.
நாங்கள்	ெகா ப்ேபாம்.	ஆனால்,	தக்கவர்க க்ேக	ெகா ப்ேபாம்	என	நீங்கள்
அ க்க 	ெசால்கின்றீர்கள்.

உங்கள்	ேதாட்டத்திேல	உள்ள	பழமரங்கள்	இப்ப ச்	ெசால்லவில்ைலேய!	வயல்
ெவளியிேல	ேம ம்	ப மந்ைதகள்	இப்ப க்	 றவில்ைலேய!
அைவயா ம்	தாம்	வாழேவ	ெகா க்கின்றன.	ஏெனனில்,
ெகா க்க	ம ப்பைவயா ம்	அழிந்ேத	வி ம்.

தன் ைடய	ேதைவக்ெகனப்	பகைல ம்	இரைவ ம்	அ பவிக்கப்	ெபற்றி க் ம்
ஒ வ க் 	உங்களிடமி ந் 	எல்லாவற்ைற ேம	ெபறத்	த தி ண் .

வாழ்க்ைக	எ ம்	ெப ங்கடைலேய	ப கத்	த தி	ெபற்றி க் ம்	ஒ வ க்
உங்க ைடய	சி 	வாய்க்கால்	நீரில்	தன்	 வைளைய	நிரப்பிக்ெகாள்ள



நிச்சயமாகத்	த தி ண் .

நம்பிக்ைகயிேல ம்,	ைதரியத்திேல ம்,	ஈைகயிேல ம்,	ெப வதிேல ம்	ெபாதிந்
கிடக் ம்	மனப்	பரப் க் 	மிக்கெதா

நிலப்பரப் 	எங்ேக ம்	உண்ேடா	?
பிற	மக்க ைடய	ஆைசகைளப்	ேபார்ைவயின்றி ம்	ெப ைமையக்
ழப்பமின்றி ம்	நீங்கள்	காணேவண் ம்	என்பதற்காக,	உங்களிடம்	ைக	நீட் ப்

ெப பவர்கள்	தங்கள்	ெநஞ்சத்ைதேய	உங்க க் க்	ெகா த் விட ம்	தம்
ெப ைமையக்	 டத்	திறந் 	காட்ட ம்	விைழகின்றீர்கள்	என்றால்,	அதற்
நீங்கள்	யார்?
தலில்	நீங்கள்	ெகா க்கத்	த தி	உைடயவர்களாக	,	-	பிற க் க்	ெகா ப்பதற்

ஏற்ற	ஒ 	க வியாக	உங்கைள	நீங்கள்	ஆக்கிக்	ெகாள் ங்கள்.

ஏெனனில்	உண்ைமயிேலேய,	வாழ்க்ைக	தான்	வாழ்க்ைகக் த்	த கின்ற
(நீங்கள்	பிற க் த்	த வதன் ).	அக்காலத்தில்	நீங்கள்	அதற் 	ஒ 	சான்றாக
இ ப்பைத	வி த் ,	'நாங்கேள	,	ெகா ப்பவர்கள்	ெகாைடவள்ளல்கள்!'	எனக்
க கின்றீர்கள்.
மற் ம்,		நீங்கள்	ெகா க்கப்ப ம்	ெகாைடையப்	ெப கின்ற	நீங்கள்	யாவ ம்
ெப பவர்கேள	-நன்றியின்	 ைமையச்	சிறி ம்	க தாதீர்கள்.	அ 	உங்க க் ம்,
ெகா க் ம்	வள்ள க் ம்	இைடேய	 கத்த ையப்	ேபாலக்	ெகா ய	பாரத்ைதத்
த ம்	ஆதலின்.	வள்ளல்கேளா 	நீங்க ம்	அவர்கள்	த ம்	ஈைகயின்	ேமலமர்ந்
சிறக த் 	ேமன்ேம ம்	உயர்ந் 	ெசல் ங்கள்.
ஏெனனில்,	உங்கள்	நன்றிக்	கடைனேய	நீங்கள்	நிைனத் க்	ெகாண் ப்ப
உள வந் 	நல் ம்	நிலநல்லாைளத்	தாயாக ம்	இைறவைனேய	தந்ைதயாக ம்
ெபற்ற	வள்ளலின்	வண்ைமயின்	ேமேல	உங்க க் ள்ள	நம்பிக்ைகயின்ைமையேய
அ 	காட் வ	தா ம்.
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ஆங்ேகார்	உண 	வி திக்கார	 தியவர்,	அவர்	 ன்	வந் ,
'உண் வைதப்பற்றி ம்	ப வைதப்பற்றி ம்	எமக் ச்	ெசால் ங்கள்'	என,	அவர்
ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்	:

நிலத்தின்	 தியிேல	வாழ்ந் ,	ஒளியினாேல	நிைலெபற்
நிற் ம்	காற் த்	தாவரம்	ேபால்,	நீங்கள்	வாழ்தல்	 ேமா?
நீங்கள்	உண் வதற்காகப்	பிற	உயிர்கைளக்	ெகால்கின்றீர்கள்.	உங்கள்
நீர்ேவட்ைகையத்	தணித்தற்ெகன ம்	ப வதற்ெகன ம்,	ப வின்	பாைலப்
பச்ைசப்	ப ங்கன் க் ம்	ெகாடாமல்	பறிக்கின்றீர்கள்.	அவற்றிைடேய ம்
வாழ்க்ைகயின்	வழிபா 	பின்னிக்	கலந் 	விளங்கட் ம்.

உங்கள்	இ க்ைக	ஒ 	பலிபீடமாக	அைமயட் ம்.	அங் ப்	பலியிடப்ப ம்
வயல்ெவளிகளின்	 ய	விைள க ம்,	 ல்ைல	நிலத்தின்	கள்ளங்	கபடமற்ற
கால்நைடக ம்,	மாந்தர்களின்	உள்ளத்திேல	உைற ம்	மிகத்	 ய ம்
கபடமற்ற மான	ஆத்மா க் ப்	பலியிடப்ப வதாகட் ம்.
நீங்கள்	ஓர்	உயிைர	அழிக் ம்	ேபா 	உங்கள்	உள்ளத்திேல
இவ்வண்ணம்	நிைன ங்கள்:

எந்தச்	சக்தி	உங்கைளக்	ெகால்கிறேதா	அேத	சக்தியால்	நாங்க ம்
அழிக்கப்ப ேவாம்.	நாங்க ம்	உங்கைளப்	ேபாலேவ	சீரணிக்கப்ப ேவாம்.
ஏெனனில்,	எந்த	நியதி	உங்கைள	எங்கள்	கரங்களில்	சிக்க	ைவத்தேதா,	அேத
நியதியால்	நாங்க ம்	எங்களி ம்	வலிய	கரங்களால்	சிக்கித்	தவிக்கத்
தள்ளப்ப ேவாம்.	உங்கள 	 தி ம்	எங்கள 	 தி ம்	வா லகத் த்
தாவரத் க் ப்	ெபய் ம்	நீேரயன்றிப்	பிறிதில்ைல.
மற் ம்	நீங்கள்	ஓர்	ஆப்பிள்	பழத்ைத	உங்கள்	பற்களால்	க த் 	ெமல் ம்ேபா
உங்கள்	உள்ளத்திேல	இவ்வண்ணமாகச்	சிந்தி ங்கள்:

உன 	விைத	என்	உடலிேல	வசிக்கட் ம்.
உன் ைடய	நாைளய	அ ம் கள்	என்	இதயத்தில்	மலர்ச்சியைடயட் ம்.
உன் ைடய	ந மணேம	என்	உயிர்ப்பாக	இ க்கட் ம்.



இவ்வண்ணமாக	நாம்	இ வ ம்	எல்லாப்	ப வங்களி ம்	மகிழ்ந் 	நிைன
ர்ேவாம்.

கார்	காலத்திேல	ெகா ந்திரிச்	சாற்ைறப்	பிழிந்ெத க்கப்	பழங்கைளத்	திரட் ம்
காலத்திேல	உங்கள்	உள்ளத்திேல	இங்ஙனம்	நிைன 	ெகாள் ங்கள்	:

நா ம்	ஒ 	ெகா ந்திரித்	ேதாட்டேம.	என்	பழங்க ம்	ெகா ந்திரி
ஆைலக்காகத்	திரட்டப்ப ம்.	 த்தம்	 திய	ெகா ந்திரிச்	சாற்ைறப்	ேபாலேவ
நா ம்	பரேலாகப்	பாண்டங்களிேல	ேசமித் 	ைவக்கப்ப ேவன்.

மற் ம்	நீங்கள்	மைழக்காலத்திேல	அச்	சாற்ைறப்	பயன்ப த்த	எ க் ம்ேபா ,
அத ைடய	ஒவ்ெவா 	 வைளக் ம்	உங்கள்	உள்ளம்	இன்னிைச	இைசக்கட் ம்.
கார்காலம்,	ெகா ந்திரித்	ேதாட்டம்,	ெகா ந்திரி	ஆைல	இவற்றின்	இனிய
நிைன களால்	நிைறந்ததாக	உங்கள்	இன்னிைச	அைமயட் ம்.
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பின்னர்	ஒ 	உழவன்,	பணிைய	பற்றி	ேப ங்கள்	என்றார்.

அவர்	 றிய	வார்த்ைதகள்.
நீங்கள்	பணியில்	ஈ ப வதால்	 மிேயா ம்	 மியின்	ஆன்மாேவா ம்	நீங்கள்
பயணிக்க	 கிற .	 டங்கி	கிடப்ப 	நடக் ம்	ப வ	காலங்க க்
அந்நியமாவதா ம்.	எல்ைலயில்லாத	ஒன் க் 	ெப ைமேயா 	கீழ்ப ந் 	அைத
ேநாக்கி	கம்பீரமாக	நைடேபாட் 	ெசல் ம்	ேபரணியிலி ந் 	வில வதா ம்.		
நீங்கள்	பணியில்	ஈ பட் க் ம்	ேபா 	ஒ 	 ல்லாங் ழல்	ஆகிறீர்கள்,	உங்கள்
இதயத்தின்	வாயிலாக	காலத்தின்	 ப் க்கள்	இைசயாக	மா கிற .
உங்களில்	யார்	 ைளகள்	அற்ற	 ங்கிலாகேவ,	அைமதியாக,	ேபச	 யாமல்
இ க்க	வி ம் கிறீர்கள்,	மற்றைவ	எல்லாேம	இைசந் 	பா ம்	ேபா .

உங்க க் 	எப்ேபா ேம	 றப்பட் 	இ க்கிற ,	பணி	என்ப 	ஒ 	சாபம்	என் ம்
உைழப்பில்	ஈ பட	ேவண் யி ப்ப 	ஒ 	 ரதிட்டம்	என் ம்.
ஆனால்,	நான்	ெசால்கிேறன்	நீங்கள்	பணியில்	ஈ ப ம்ேபா 	ெதாைலவில்
இ க் ம்	 மியின்	கனைவ	நிைறேவற் கிறீர்கள்,	அந்த	கன 	பிறந்த	ேபாேத
உங்க க் 	என	அ 	வழங்கப்பட்ட .

நீங்கள்	பணியில்	ஈ ப வதால்	வாழ்ைவ	உண்ைமயாகேவ	நீங்கள்	ேநசிக்கிறீர்கள்.
பணியின்	வாயிலாக	வாழ்ைவ	ேநசிப்ப 	என்ப 	வாழ்வின்	உள்ைமய்ய
இரகசியங்க டன்	ெந ங்கிய	ெதாடர்பில்	இ ப்பதா ம்.

ஆனால்,	உங்கள்	ேவதைனயின்	காரணமாக	பிறப்ைப	 ன்பம்	என் 	 கிறீர்கள்.
வயிற் க்கான	உங்கள்	பிைழப்ைப	ெநற்றியின்	மீ 	எ தப்பட்ட	சாபமாக
க கிறீர்கள்.	அதற் 	என்	பதில்,	உங்கள்	ெநற்றி	ேவர்ைவைய	தவிர	ேவ
எவற்றா ம்	அந்த	சாபத்ைத	அழிக்க	 யா .

வாழ் 	என்ப 	ஒ 	இ ள்	என் 	உங்க க் 	 றப்பட் 	இ க்கிற .

நீங்கள்	ேசார்ந் 	ேபாயி க் ம்	ேபா ,	ேசார்ந் 	ேபானவர்களால்	 றப்பட்ட	அந்த
வார்த்ைதைய	எதிெராலிக்கிறீர்கள்.

நான்	ெசால்கிேறன்,	வாழ் 	என்ப 	இ ள்	தான்,

ஒ 	உயர்ேநாக்கம்	இல்ைல	என்றால்.
எல்லா	உயர்ேநாக்க ம்	கண் த்தனமானைவ	தான்,



ெமய்யறி 	இல்ைல	என்றால்.
எல்லா	ெமய்யறி ம்	வீணானைவ	தான்,

பணியில்	ஈ படவில்ைல	என்றால்.
எல்லா	பணி ம்	ெவற் த்தன்ைம	ெகாண்டைவ	தான்,

அன்பில்ைல	என்றால்.

நீங்கள்	அன்ேபா 	பணியில்	ஈ ப ம்	ேபா ,

உங்கேளா 	ஒன் 	கலந் 	இ க் றீர்கள்,
ஒ வேரா 	ஒ வர்	,	மற் ம்	இைறவேனா 	இைணகிறீர்கள்.

அன்ேபா 	பணியில்	ஈ ப வ 	என்றால்	என்ன?

	

உங்கள்	இதயத்திலி ந் 	திரித் 	எ க்கப்பட்ட	 லில்	ஆைட	ெநய்வதா ம்,
உங்கள்	உள்ளன்பானவர்	உ த்திக்ெகாள்ளப்ேபாகிறார்	என்ற	எண்ணத்தில்.

ேநசத்ேதா 	ஒ 	வீட்ைட	கட் வதா ம்,	உங்கள்	உள்ளன்பானவர்	அதில்	வாசம்
ெசய்யப்	ேபாகிறார்	என்ற	எண்ணத்தில்.
விைதகைள	கனிேவா 	விைதப்பதா ம்,		அ வைடைய	மகிழ்ச்சிைய
ெகாண்டா வதா ம்,		உங்கள்	உள்ளன்பானவர்	அைத	உண்பார்	என்ற
எண்ணத்ேதா .

உங்கள்	உள்மனத் ப்பால்	எல்லாவற் க் ம்	ஒ 	காந்த	சக்திைய	ெகா ப்பதா ம்.
எல்லா	இறந்த	அ ளாசி	ெபற்றவர்க ம்	உங்கள்	அ ேக	நின் 	பணியில்
ஈ ப வைத	கவனிக்கிறார்கள்	என	அறிந்தி ப்பதா ம்..

அ க்க 	நீங்கள்	இப்ப 	ெசால்வைத	நான்	ேகட் 	இ க்கிேறன்,	 க்கத்தில்
ேப வைதப்	ேபால,	பளிங் 	கல்	ெகாண் 	பணி	ெசய்பவன்,	தன்	ஆன்மாவின்
வ ைவ	அந்த	கல்லில்	காண்கிறான்	என்றால்,	அவன்	நிலத்ைத	உ பவைன	விட
சிறந்தவன்	என் .

வானவில்ைல	பி த் 	இ த் 	அதன்	வண்ணங்கைள	ஒ 	 ணியில்
மனித க்காக	இ பவன்,	கால்க க் 	ெச ப் 	தயார்	ெசய்பவைன	விட
ேமலானவன்	என் .

ஆனால்,	நான்	ெசால்கிேறன்,	 க்கத்தில்	அல்ல,	பகல்	ெபா தின்	விழிப் டன்,
காற்றான 	ஓங்கி	வளர்ந்த	ஓக்	மரத்ேதா 	 தல்	இனிைமேயா 	ேப வ
இல்ைல,	மிகத்	தாழ்ந் 	இ க் ம்	 ல்லின்	இதேழா 	ேப வைத	விட.



யார்	காற்றின்	 ரைல	தன்	வாழ்வின்	 யற்சியால்	இனிய	பாடலாக	மாற் பவன்
எவேனா	அவேன	உயர்ந்தவன்.

பணியில்	ஈ ப வ 	என்ப 	கண்களால்	காணப்ப ம்	அன் .

உங்களால்	வி ப் டன்	பணி	ெசய்ய	 யவில்ல,	ஆனால்	ெவ ப் டேன	தான்	பணி
ெசய்ய	 கிற 	என்றால்,	அந்த	பணிைய	நீங்கள்	விட் 	விலகி	ேகாயில்	வாசலில்
அமர்ந் 	வி ப்ப டன்	பணி	ெசய்பவர்களிடமி ந் 	பிச்ைச	எ ங்கள்.
காரணம்,	நீங்கள்	ஈ பா ன்றி	ெராட் ைய	தனலில்	இட்டால்,	அ 	மனிதனின்	பாதி
பசிைய	தான்	ேபாக் ம்.
நிங்கள்	திராட்ச்ைசைய	மனக்கசப்ேபா 	பிழிந்தால்,	அந்த	மனக்கசப் 	அதன்
சாறில்	விஷமாக	கலந் 	வி ம்.

நீங்கள்	வி ப்பமின்றி	ேதவைதைய	ேபால	பா னா ம்	அ 	நாளின்,	இரவின்
இைரச்சலாகேவ	மனிதனின்	காதில்	வி ம்.
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அ த்தப 	ஒ 	மடந்ைத	அவைர	ேநாக்கி	'ஐயா!	இன்பத்ைதப்	பற்றி ம்
ன்பத்ைதப்	பற்றி ம்	எமக் ச்	ெசால் ங்கள்'	என,	அவர்	ெசால்வார்	:

உங்கள 	இன்பங்கள்	யா ம்	 கத்திைர	கைளயப்பட்ட	 ன்பங்கேள.
உங்கள 	இதயத்தின்	நிைறவினின் 	எ 	உங்கள்	சிரிப் க் ம்	களிப் க் ம்
காரணமாக	இ ந்தேதா	அ ேவ	உங்கள்	கண்கைளக்	கண்ணீரால்	நிைறக்க ம்
காரணமாகலாம்.
மற் 	ேவெறப்ப 	இ க்க	 ம்?

ன்பம்	உங்கள்	உள்ளத்தின்	எவ்வள 	அ 	ஆழத்தில்	உைளகின்றேதா
அவ்வள க்கதிகமான	இன்பத்ைத	நீங்கள்	அைடகின்றீர்கள்.
நீங்கள்	பழரசத்ைத	ஏந்திப்	ப ம்	அந்தக்	 வைள,	 யவனால்	 ைளயிேல
ேவகைவத் 	எ க்கப்பட்ட 	அன்ேறா?
உங்கள்	இதயத்ைத	இன்னிைசயால்	பரவசப்ப த் ம்	அந்த	ேவய்ங் ழல்	கத்தியால்
ெவட் ச்	சீவி,	 ைளயிட் ச்	ெசப்பஞ்	ெசய்யப்பட்ட 	தாேன?

நீங்கள்	மகிழ்ச்சியில்	ைமந் ம்	ேபா 	உங்கள்	உள்ளத்ைதேய	உள் கமாக	ேநாக்க
அங்ேக,	எ 	உங்க க் த்	 ன்பத்ைதக்	ெகா த்தேதா,	அ ேவ	உங்க க்
ன்னர்	இன்பத்ைத	நல்கியதாக	இ க்கக்	காண்பீர்கள்.

அைதப்	ேபாலேவ	நீங்கள்	 ன்பத்திேல	உழன்றி க் ம்	ேபா ம்,	உங்கள்
ெநஞ்சத்ைத	ேநாக் வீர்களானால்	எ 	உங்க க் 	 ன்னர்	இன்பமாகக்
காணப்பட்டேதா,	அ ேவ,	உங்கள்	இப்ேபாைதய	அ ைகக் ம்	காரணம்	என்பைதக்
காண்பீர்கள்.
சிலர்	இன்பேம	 ன்பத்ைதக்	காட் ம்	சிறந்தெதன் ம்,	மற் ம்	சிலர்	இல்ைல
இல்ைல	 ன்பேம	இன்பத்ைதக்	காட் 	 ம்	சிறந்தெதன் ம்	 கின்றீர்கள்.

நான்	 கிேறன்	அைவ	பிரிக்க	 யாதைவ.
அைவ	இரண் ம்	இைணந்ேத	வந்தன.	உங்கள்	இ க்ைகயில்	ஒன் 	உங்க டன்
அமர்ந்தி ந்தால்	மற்ெறான் 	உங்கள்	ப க்ைகயில்	உறங் கின்றெதன
உணர்வீர்களாக.
இன்ப ம்	 ன்ப ம்	இரண் 	 ற ம்	ெதாங் ம்	 லாத்	தட்டாக	நீங்கள்
இ க்கின்றீர்கள்.



லாக்ேகால்	காலியாக	இ க் ம்	ேபா 	நீங்கள்	ஒ ற ம்	சாயாமல்	நிைலத் ச்
சமனாக	நிற்கின்றீர்கள்.
ஆனால்,	க லத் 	 தல்வன்	உங்கைளப்	ெபான்னா ம்	ெவள்ளியா ம்
சீர் க்கிப்	பார்க் ம்ேபா 	தான்	உங்கள்	இன்பத்தட்ேடா	 ன்பத்தட்ேடா
தாழ்கின்ற 	அல்ல 	உயர்கின்ற .
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ஒ 	ெகாத்தனார்	அவர்	 ன்	வந் 	நின் ,	'ஐயா!	எங்க க்
இல்லங்கைளப்பற்றிக்	 ங்கள்,'	என்றார்.	அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்	:
நகரத்தின்	மதில்களிைடேய	ஒ 	மாளிைகைய	நீங்கள்	கட் வதற் 	 ன்னர்,
உங்கள்	கற்பைனக் த்	தக்க	ஒ 	ெகா 	வீட்ைடக்	கானிேல	கட் ங்கள்.

மாைலக்	காலத்தின்	மங்கிய	ஒளியிேல	நீங்கள்	எவ்வண்ணம்	வீ
தி ம் வீர்கேளா,	அவ்வண்ணேம	ேசய்ைமக்	கண்ேண	தனித் ள்ள	உங்கள்
உள்ளெம ம்	வழிப்ேபாக்க ம்,	தன்	வீட்ைட	ேநாக்கிேய	தி ம் வான்.

உங்கள்	ப 	உடேல	உங்கள்	இல்லம்.
அந்த	இல்லம்	கதிரவனின்	கதிெராளியிேல	வளர்ந் 	இரவின்	அைமதியிேல
உறங் கின்ற .

உங்கள்	 ைச	கன 	காண்பதில்ைலயா?	கனேவாேட	இந்த	நகரத்ைதவிட்
நீங்கி,	 ங்கா க்ேகா,	 ன்றின்	உச்சிக்ேகா	ேபாவதில்ைலயா?
உங்கள்	இல்லங்கைள	எல்லாம்	நான்	என்	ைககளில்	ஏந்தி,	விைதப்பவன்	விைத

வைதப்	ேபாலக்	காட் ைடேய ம்	வயற் றத்ேத ம்	 தற்கிய மா?
மைலயிைடேய	உள்ள	பள்ளத்தாக் கேள	உங்கள்	வீதிகளாக ம்,	பச்ைசப்	 ல்ெவளி
ஒற்ைறய ப்	பாைதேய	உங்கள்	வீதிச்	சந் களாக ம்	அைமய,	நீங்கள்	ஒ வைர
ஒ வர்	ெகா ந்திரித்	ேதாட்டங்களிேல	சந்தித் 	உங்கள்	உைடகளிேல	நில
நல்லாளின்	 ப ய	வ தல்	 மா?

இைவ	இப்ேபாைதக் 	இயலாதன.

உங்கள்	 ன்ேனார்கள்	தங்கள 	அச்சத்தினால்	உங்கள்	யாவைர ம்	மிக
அ க்கமாக	ஒ ங் 	ேசர்த்தார்கள்.	அந்த	அச்சம்	இன் ம்	சில	காலம்
நீ க்கலாம்.	இன் ம்	சில	காலேம,	உங்கள்	நகரத்தின்	மதிற் வர்கள்	உங்க ைடய
வயற் றத்ைத	உங்கள்	அ ப்பங்கைரயிலி ந் 	ேவ ப த்தி	நிற் ம்.
ஆர்பலீஸ்	நாட் 	மக்கேள!	உங்கள்	இல்லங்களிேல	என்ன	ைவத்தி க்கின்றீர்கள்?
டப்பட்ட	கத க க் ப்	பின்னால்	எைதக்	காப்பாற் கிறீர்கள்	என	எனக் க்
வீர்களா?

ஆங்ேக	உங்கள்	வல்லைமைய	ெவளிப்ப த்திக்	காட் ம்	சாந்த	சக்தியாம்
அைமதி ண்டா?	நிைன ச்	சின்னங்கேளா,	ஒளிவீ ம்	வைள கேளா	,	மாட
டங்கேளா	உங்கள்	உள்ளத்திைனத்	தம்	உயர்ந்த	உச்சியள க் 	உயர்த் வன

ஆங் 	உண்டா	?



கற்களா ம்	மரத்தா ம்	ெபாலி ட்டப்பட் ள்ள	அந்த	இல்லங்களிேல	உங்கள்
இதயத்ைதத்	 ய	மைல	உச்சிக் 	உயர்த்தத்	தக்கதாய	அழ 	தான்	உண்டா?
இைவ	உங்கள்	இல்லங்களிேல	உள்ளனவா?	என் 	எனக் க்	 ங்கள்.

அல்ல 	உங்கள்	வீட் ேல	ெவ ம்	 க ம்	 கத்திற் க்	காரணமான ம்
தி டைனப்	ேபால	உள்ேள	வி ந்தினன்	என	 ைழந் ,	வி ந்தி பவனாகப்	பின்
மாறி,	இ தியில்	தாேன	தைலவன்	என	நிமிர்ந் 	நிற் ம்	மன	ஆைச ம்	தான்
உள்ளனவா?
ஆம்.	அந்த	ஆைச	தான்	உங்க க் த்	தைலவனாகி	வி வ 	மட் மல்லாமல்,
உங்கைள	ஆட் விப்ேபா மாகிச்	சாட்ைடயா ம்	தாற் க்ேகாலா ம்	அ த் ச்
ெசா க்கிக்	 த்தி	உங்க ைடய	ேபராைசகைளப்	ெபாம்மலாட்டெமன
ஆட் யன்ேறா	ைவக்கின்ற .

அத ைடய	கரங்கள்	பட்ைடப்	ேபால்	மி வாக	இ ந்தா ம்	அதன்	இதயம்
இ ம்ைபக்	காட் ம்	க னமான .

நீங்கள்	உறங் ம்ப யாக	அ 	தாலாட் ப்	பா வ ,	உங்கள்	ப க்ைகயின்	பக்கலிேல
அ 	நின் ,	உங்கள்	உடலின்	ெப மிதத்ைதக்	ேகலி	ெசய்வதற்ேக.
	

அந்த	ஆைச	தான்	உங்க ைடய	 ர்ைமயான	 லன்	உணர்ச்சி	கைளப்பார்த் க்
ேகலிேயா 	சிரித் 	அவற்ைற	உைடந் 	ேபா ம்	மட்பாண்டங்கைளப்	ேபால்
ட் தர்களிேல	வீசிவி ம்.

உண்ைமயிேலேய	இன்பத் க்கான	ேபராைச	தான்.	தன்	உயிரின்	ேவட்ைகையக்
ெகான் விட் ப்	பிற ,	தா ம்	அந்த	மரண	ஊர்வலத்திேல	ேகலிச்	சிரிப்ேபா
கலந் 	ெகாள் ம்.
ஆனால்,	நீங்கள்	பரெவளியின்	 ழந்ைதகள்.	அைமதியில்
அைமதியற்றி ப்பவர்கள்.	நீங்கள்	வைலக் ட்படேவா	ஆட் 	ைவக்கப்படேவா
டா .

உங்கள்	இல்லம்	ஒ 	நங் ரமாக	இல்லாமல்	பாய்மரமாக	இ க்கேவண் ம்.

அ 	 ண்ைண	மைறக் ம்	சல்லாத்	 ணியாக	இல்லாமல்	கண்ைணக்	காக் ம்
இைமயாக	விளங்கட் ம்.
நீங்கள்	வாயில்	வழியிேல	 ைழவதற்காக,	உங்கள்	சிற கைள	மடக்கேவண்டாம்.
வாயில்	நிைல	 ட் ம்	என்பதற்காகத்	தைலைய	வணங்கத்	ேதைவ மில்ைல.
ச் விட்டால்	 வர்கள்	எங்ேக	ஓட்ைட	விட் 	வி ேமா	என் 	அஞ்ச ம்	ேவண்டா	.

இறந் 	ேபானவர்கள்	இ ப்பவர்க க்காகக்	கட் ய	கல்லைறயிேல	நீங்கள்



வசிக்க ம்	ேவண்டா	.

எழி ம்	ெபாலி ம்	மிகப்	ெபற்றி ப்பி ம்,	உங்கள்	இல்லம்	உங்கள்	உள்ளக்
கிடக்ைகைய	மைறத் க்	காப்பாற்றேவா	உங்கள்	ஏக்கங்கைள	 	மைறக்கேவா

யா .

ஏன்	எனில்,	உங்க க் ள்ேள	வரம்பற் க்	கிடக் ம்	ஒன் 	(ஆத்மா)
விண்ெவளியாகிய	ெபரிய	மாளிைகயிேல	 	இ க்கிற 	;	அம்	மாளிைகயின்
கத கேளா,	மலர்ந் ம்	மலராத	வி யலின்	தண்பனிேய!	அம்	மாளிைகயின்
பலகணிேயா,	இர க்	காலத்தின்	அைமதி ம்	ஒலிக் ம்	இன்னிைச ேம	ஆம்.
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அ த் 	ஒ 	ெநசவாளி	அவைர	ேநாக்கி,	'ஆைடகைளப்	பற்றி	எங்க க் ச்
ெசால் ங்கள்'	என,	அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்	:

உங்கள்	ஆைடகள்	உங்கள 	அழகின்	ெப ம்	ப திைய	மைறத் 	வி கின்றன.
ஆனால்,	உங்கள்	அழகின்ைமையேயா	அைவ	மைறப்பேத	இல்ைல.
உங்கள்	உைடகளிேல,	தனிைமயிலி ந் 	வி தைலைய	நீங்கள்	ேத ய	ேபாதி ம்
அவற்றிைடேய	ஒ 	க வாள ம்	ஒ 	கால்	விலங் ம்	உள்ளைதக்	காண்பீர்கள்.
நீங்கள்	ஞாயிற்ைற ம்	காற்ைற ம்	 ைறந்த	ஆைட ட ம்	அதிகமாகத்	திறந்த
உடேலா ம்	காண	-	சந்திக்க	-	இயலாதா?

ஏெனனில்	வாழ்க்ைகயின்	 ச் ,		ஞாயிற்றின்	ஒளியி ம்	வாழ்க்ைகயின்	ைககள்
காற்றி ம்	அல்லேவா	உள்ளன.

உங்களில்	சிலர்	நாம்	அணிந் ள்ள	ஆைடைய	வாைடக்	காற் 	தான்	ெநய்த
என் 	ெசால்கிறீர்கள்.
நா ம்	 ேவன்	வாைடக்காற்ேற	அைத	ெநய்த .

ஆனால்,	ெவட்கேம	அதன்	தறியாக ம்	மி வாக்கப்பட்ட	தைசநார்கேள	அதன்
இைழயாக ம்	இ ந்தன.

ெநசவாளியாகிய	அவ்	வாைடக்காற் ,	தன்	ெநச த்	ெதாழில்	 ந்த	பின்னர்க்
கானகத்திேல	நின் 	உரக்கச்	சிரித்த .

நா ைடைம	என்ப 	 ய்ைமயற்ற	பார்ைவக் 	எதிரான	ேகடயம்	தான்	என்பைத
மறவாதீர்கள்.

ய்ைமயற்ற	தன்ைமேய	இல்லாமல்	ேபா மானால்,	நா ைடைம	என்ப
உள்ளத்தின்	தைள ம்	சாக்கைட ம்	அல்லாமல்	ேவெறன்ன?

இந்த	மண்	உங்கள்	ெவ ங்கால்கைளத்	தீண் தலாேல
மகிழ்ச்சி கின்றெதன்பைத ம்,	காற் 	உங்கள்	தைல ேயா
விைளயா வதற்ேக	ஏங் கின்றெதன்பைத ம்	நீங்கள்	மறவாதீர்கள்.
	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



11.	������������	����������
	

பின்னர்	ஒ 	வணிகன்,	'ெகா த்தைலப்	பற்றி ம்,	ெகாள் தைலப்	பற்றி ம்
எங்க க் க்	 ங்கள்'	என,	அவர்	 றத்	ெதாடங்கினார்.

உங்க க்காக	நில	நல்லாள்	தன்	பலன்கைளத்	த கிறாள்.	நீங்கள்	உங்கள்
ைககைள	எவ்வண்ணம்	நிரப்பிக்	ெகாள்வெதன	அறிந்தால்ேபா ம்.	நீங்கள்
தாழ்ச்சி ற	மாட் ர்கள்.
மண்தந்த	வளத்ைதப்	பரிமாறிக்	ெகாள்வதிேலேய	நீங்கள்	அளவற்ற	வளத்ைதக்
கண் 	தி ப்தி வீர்கள்.
ஆயி ம்	அந்தப்	பரிமா தல்	தான்	அன்ேபா ம்	க ைண	வாய்ந்த	நீதியின்
ல ம்	நைடெபறவில்ைல	எனின்,	அ 	சிலைரப்	ேபராைசக் ம்	மற் ம்	பலைரப்

பசிப்பிணிக் ம்	ஆளாக்கிவி ம்.

அங்கா 	வீதியி ம்,	கடலி ம்,	வயலி ம்,	திராட்ைசத்	ேதாட்டத்தி ம்	உைழக் ம்
உைழப்பாளிகளாகிய	நீங்கள்	,	ெநசவாளர்கைள ம்,	 யவர்கைள ம்,	வாசைனத்
திரவியம்	ேசகரிப்பவர்கைள ம்	கா ம்	ேபா ,	அந்த	ேநரத்திேல,	உங்கள்
மத்தியிேல	வந் 	உங்கள்	 லாக்ேகாைலத்	 யதாக்கிப்	பின்	மதிப் க் 	மதிப்
எவ்வண்ணம்	சீர் க் வெதன	விளக் மா 	உலகமகா	சக்திைய	ேவண் க்
ெகாள் ங்கள்.
ெவ ங்ைகேயா 	வந் 	தங்கள்	ெவற் 	வார்த்ைதகைளேய	'உங்கள்	உைழப் க்
ஈடாகப்	ேபரம்	ேப பவர்கைள	உங்கள்	வியாபாரத்தில்	பங் 	ெகாள் ம்ப
வற் த்தாதீர்கள்.
அப்ப ப்பட்டவர்களிடம்	நீங்கள்	ெசால் ங்கள்	:

எங்க டன்	வயல்ெவளிக் 	வா ங்கள்.	அல்ல 	எங்கள்	சேகாதரர்க டன்
கட க் ச்	ெசன் 	உங்கள்	வைலகைள	வீ ங்கள்.
ஏெனனில்	நில ம்	கட ம்	எப்ப 	எங்க க் த்	தாராளமாகத்	த கின்றனேவா
அப்ப ேய	உங்க க் ம்	த ம்.
மற் ம்	பாடகர்க ம்,	நாட் யக்	கைலஞர்க ம்,	 ழலிைச	வாணர்க ம்	அங்
வந்தால்	அவர்க ைடய	கைலப்பரிைச ம்

வாங்கிக்	ெகாள் ங்கள்.
ஏெனனில்,	அவர்க ம்	உங்கைளப்	ேபாலேவ	பழங்கைள ம்	வற்றல்கைள ம்
ேசகரிப்பவர்கேள.	அவர்கள்	ெகாண் வந் ள்ளைவ,	கன த்	தன்ைமேய



ெபா ந்தியனவாயி ம்	உங்கள்	ஆத்மா க் 	அைவ	உண ம்	உைட மாக
அைம ம்.
நீங்கள்	அங்கா 	வீதிைய	விட் 	நீங் ன்னர்	ஒ வ ம்	தாங்கள்	வந்த	வழிேய
ெவ ங்ைகேயா 	தி ம்பிப்	ேபாகா	வண்ணம்	பார்த் க்	ெகாள் ங்கள்	.

ஏெனனில்,	உங்களிைடேய	உள்ள	மிகக்	கைடப்பட்ட	கைடசி	மனித ைடய
ேதைவ ம்	நிைறேவற்றப்பட் விட்டெதன	அறிந்தபின்	அல்லாமல்	உலக	மகாசக்தி
மன	நிம்மதிேயா 	காற்றின்	மீ 	கண் றங்காள்,
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பிற 	அந்நகர	நீதிபதி	ஒ வர்	அவர்	 ன்	வந் ,	' ற்றத்ைதப்	பற்றி ம்
தண்டைனையப்	பற்றி ம்	எங்க க் ச்	ெசால் ங்கள்'	என்றார்.	அவர்	ெசால்லத்
ெதாடங்கினார்	:

உங்கள்	உயிர்	காற்றிேல	அைலந் 	திரி ம்	ேபா 	தான்	-	நீங்கள்	மட் ேம
ைணயின்றி	உள்ள	ேபா 	தான்	-	நீங்கள்	பிற க் த்	தவறிைழத் 	அதன்	 லம்

உங்க க் 	நீங்கேள	'	தவறிைழத் க்	ெகாள்கின்றீர்கள்.
அத்தைகய	உங்கள்	தவ க க்காக,	நீங்கள்	பரேலாகத்தின்	கதைவத்	தட் ம்
ேபா ,	ஆங் ப்	பதிலளிப்ேபார்	இல்லாைமயால்,	சிறி 	காலம்	பரேலாகத்திற்
ெவளிேய	காத்தி க்க	ேவண் யேத.
உங்கள்	அரிய	உயிர்	ஒ 	கடைலப்	ேபான்ற .

எக்காலத்தி ம்	அ 	வற்றா .	ேவ 	நீைரப்	ெபய் 	அைத	நிரப்ப	ேவண் ம்
இரா .

காற்ைறப்	ேபால	இேலசான	சிற ைடயவற்ைற	மட் ேம	அ 	ேமெல ப்பவல்ல .

மற் ம்	உங்கள்	 ய	ஆத்மா	கதிரவைனப்	ேபான்ற மா ம்.

அந்த	ஆத்மாேவா	கைறயானின்	வழிகைள ம்	அறியா ;	பாம்பின்	வைளகைள ம்
ேதடா .

உங்கள்	 ய	உயிர்	உங்க ள்ேள	தான்	மட் ம்	தனித் 	வசிக்கவில்ைல	.
உங்க ள்ேள	ஒ 	ப தி	மனிதன்	இ க்கிறான்.	ஆனால்,	ெப ம்ப தி	மனிதன்
அல்லாத	ஒன் ம்	இ க்கிற .

மனிதத்	தன்ைமயற்ற	அ ேவா	,	ஓர்	உ வமற்ற	 றளன்	 பனியிேல	 க்கக்
கலக்கத்ேதா 	நடந் 	தன்	விழிப் ணர்ைவத்	தாேன	ேத வைதப்	ேபான்ற .

நாேனா	இப்ேபா 	உங்க ள்	இ க்கின்ற	மனிதைனப்	பற்றிேய	ெசால்லப்
ேபாகிேறன்.	ஏெனனில்,	 ய	ஆத்மாேவா,	மனிதன்	அல்லாத	உ வமற்ற	 றளேனா
அன் .	உங்க ள்	உள்ள	மனிதேன,	 ற்றங்கைளப்பற்றி ம்	தண்டைனகைளப்
பற்றி ம்	அறிய	 ம்.
பல	தடைவகளில்,	 ற்றவாளிகைளப்பற்றி	நீங்கள்	ேப வைதக்	ேகட் க்கிேறன்.
அவர்கள்	யாேரா	அன்னியைரப்	ேபால ம்	உங்க க் ள்	ஒ வேர	அவர்	அல்லர்
என ம்	காரணமின்றிேய	உங்கள்	உலகில்	அவர்	தைலயிட் 	விட்டைதப்	ேபால ம்
ேப கின்றீர்கள்.



ஆனால்,	நான்	 கிேறன்	உங்கள்	அைனவ ைடய	மன	உயர்ச்சிையக்	காட் ம்
அதிகமாக	உங்களிேல	மிகச்	சிறந்த	அறெநறிச்	ெசல்வ ம்	பரி த்தவான்க ம்
ட	உயர யா .

அைதப்ேபாலேவ	உங்க ள்	மண் க்	கிடக் ம்	கீழ்ைமையக்	காட் ம்	தாழ்வாக,
எப்ப ப்பட்ட	ெகா யவ ம்	கயவ ம்	தாழ்ந் 	வீழ்ந் 	விடமாட்டான்.

மரத்தின 	ேமான	அறிவாற்றலின்றி	எந்தப்	ப ைமயான	இைல ம்
ப ப்பைடதலில்ைல.	அைதப்	ேபாலேவ,	உங்கள்	எல்லா ைடய	,	உள்ளத்திேல ம்
மைறந் ள்ள	தீய	சக்தியின்	ஆற்றலின்றி.	எந்தத்	தீயவ ம்,	தவறிைழப்பவ ம்,
தவ 	ெசய்ய	 யா .

நீங்கள்	அைனவ ம்	உங்கள்	 த்த	ஆத்மாைவ	ேநாக்கி	ஊர்வலம்	ெசல்வைதப்
ேபால	நடந் 	ெசல்கின்றீர்கள்.	நீங்கேள	வழி ம்	வழிப்ேபாக்கர்க ம்	ஆவீர்கள்.
உங்க ள்	யாராவ 	ஒ வர்	த க்கி	வீழ்ந்தால்	அவர்	தம்	பின்னால்	நடந்
வ பவர்க க் ,	இட ங்	கல் க்கான	எச்சரிக்ைகயாக	வீழ்ந்தவர்	ஆவார்.

தமக் 	 ன்னால்	ெசன்றவர்கள்	ேவகமாக ம்	நைடயில்	தன்னம்பிக்ைக	மி ந் ம்
ெசன்றவர்களாயி ம்	வழியிேல	உள்ள	இடறி	வி ங்கல்ைல	 ன்	ெசன்றவர்கள்
அப் றப்ப த்தாத	காரணத்தினால்,	அவர்க க்காக ம்	இவர்	இடறி	வி ந்தவர்
ஆவார்.
	

ஒ ேவைள	இச்	ெசாற்க ம்	உங்கள்	இதயத்தின்	மீ 		 ைம	என	அ த்தலாம்.

ெகாைல	ெசய்யப்பட்டவன்	தன்	மரணத்திற் த்	தாேன	காரணமாகாமல்
இ ந்ததில்ைல.	தி டப்பட்டவேனா	தான்	தி டப்பட்டதற்கான	 ற்றத்திலி ந்
வி பட்டவனல்லன்.

சன்மார்க்கர்க ம்,	 ன்மார்க்கர்களின்	ெசயல்கைள	அறியாத
களங்கமற்றவர்கள்	அல்லர்.

கைறயற்ற	ைககைள ைடயவர்க ம்	 ற்றவாளிகளின்
ற்றங்களிலி ந் 	வி பட் த்	 யவர்களாகிவிட	 யா .

ஆம்.	தீங் 	ெசய்தவ ம்	தீங் 	ெசய்யப்பட்டவனின்	ேகாரப்

பி ப்பிேல	பல	தடைவகள்	சிக்கினவேன.

பல	சமயங்களில்	 ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கேள	 ற்றஞ்	சாட்டப்படாத
சன்மார்க்கர்களின்	பழிபாவங்கைளச்	 மக் ம்	 ைமதாங்கிகளாக	உள்ளனர்.
நீங்கள்	நீதிைய	அநீதியிலி ந் ம்,	நன்ைமையத்	தீைமயிலி ந் ம்	ேவ ப த்தி



அறிய	 யா .

ஏெனனில்,	அவர்க ம்	(தீயவர்க ம்)	உங்க டன்	கதிரவன்	எதிரிேல,	ெவள்ைள
ேலா 	க ப் 	 ல்	கலந் 	பின்னி ள்ளைதப்	ேபாலக்	கலந் 	நிற்கின்றனர்.

க ப் 	 ல்	அ ந் வி மானால்	ெநசவாளி	பாைவ	 ற்றி ம்	பார்ைவ
இ வேதா ,	தறிைய ம்	பரிேசாதிக்கிறான்.

உங்க ள்	யாராவ 	 ேராகமிைழத்த	ஒ 	மைனவியின்	ேமல்	நீதி	வழங்க
விண்ணப்பிப்பீர்களானால்,	அத்தைகயவர்	அவள்	கணவ ைடய	இதயத்ைத ம்
சீர் க்கிப்	பார்த் 	அவ ைடய	ஆத்மாைவ ம்	அளந்தறியட் ம்.
தவறிைழத்தவ க் க்	கைசய 	த ம்	ஒ வன்	தவறிைழக்கப்பட்டவ ைடய
ஆவிைய ம்	 ர்ந் 	ஆராயக்	கடவன்.

உங்க ள்	யாராவெதா வர்	சன்மார்க்கத்தின்	ேபரால்	பிறைரத்	தண் த் ,	தீய
நச் 	மரத்திைன	வீழ்த்தக்	ேகாடரிைய	ஓங் வீர்களானால்,	அவர்கள்,
அம்மரத்தி ைடய	ேவர்களின்	அ 	ஆழம்	வைரயி ம்,	 ர்ந் 	ஆராய்ந்
காணட் ம்.
உண்ைமயாகேவ,	அவர்கள்	அக்காலத்திேல	தான்,	அைமதியான	நிலத்தின்
இதயத்திேல	,	நல்லனவற்றின்	ேவர்க ம்,	தீயனவற்றின்	ேவர்க ம்,	பலன்
த வனவற்றின்	ேவர்க ம்,	பயனற்றவற்றின்	ேவர்க ம்	ஒன்ேறாெடான் 	பின்னிக்
கிடக்கக்	காண்பார்கள்.
நீதிைய	அவா கின்ற	நீதிபதிகேள,	ப உடலிேல	அறம்	வ வாமல்	நடந் ம்	தன்
ண் டலிேல	தீய	உள்ளம்	ெகாண் ள்ளவ க் 	என்ன	நீதி	வழங் வீர்கள்?

பிறர்	தம்	ப 	உடல்கைள	மாய்த் 	அதனால்	தான்	தன்	 ண் டைலேய	மாய்த் க்
ெகாண்டவ க் 	என்ன	தண்டைன	த வீர்கள்?
ஏமாற் வைத ம்	 ன் த் வைத ம்	தன்	ெதாழிலாகக்	ெகாண்டவனான
ஒ வன்,	அேத	ேநரத்தில்	தா ம்	ஏமாற்றப்பட் க்	ெகா ைமக் ள்ளாகிறான்
எனில்	அவைன	எவ்வண்ணம்	தண் ப்பீர்கள்?
நீங்கள்	மகிழ்ேவா 	கடைமயாற் கின்ற	சட்டங்களால்	நி வகிக் ம்	நீதி	நியாயம்
என்ப ,	மனந்தி ம் தேலயன்ேறா	?

ஆயி ம்	உங்களால்	களங்கமற்றவர்கள்	மீ 	மனந்தி ம் தைலச்	 மத்தேவா,
ற்றவாளிகளின்	இதயத்தில்	இ ந் 	அந்த	மனந்தி ம் தைல	விலக்கிவிடேவா

இயலா .

	

உறக்கத்திலி ந் 	மாந்தர்கள்	விழித் த்	தங்கைளத்	தாங்கேள	உய்த் ணர்ந்



ஆரா ம்ப 	இரவிேல	அ 	(மனந்தி ம் தல்)	அைழக்காமேலேய	வ ம்.

ஆனால்,	நீதிைய	நன் 	அறிந்தவர்களான	நீங்கள்	எல்லாச்	ெசயல்கைள ம்
பகலின்	 	ஒளியிேல	காணவில்ைலயானால்	எப்ப 	அைத	இரவிேல	அறிவீர்கள்?

அக்காலத்திேலதான்	நீங்கள்,	நிமிர்ந் 	நிற்பவர்க ம்	சரி,	த க்கி
வீழ்ந்தவர்க ம்	சரி,	-	 ன்றிய	மனிதத்	தன்ைமயின்	இர ம்,	 ய	ஆத்மாவின்
பக ம்	கலந் ள்ள	மங்கிய	மாைலக்	காலத்திேல	நிற் ம்	ஒேர	வைக	மனிதன்
தான்	என்பைத	உணர்வீர்கள்.
மற் ம்	ேகாயிலின்	தைலக்கல்	அத ைடய	அ ப்பைடக்
கல்ைலக்	காட் ம்	உயர்ந்ததன் 	என்பைத ம்	அறிவீர்கள்.
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பின்னர்	ஒ 	வழக்கறிஞர்,	'ஐயா!	அப்ப யாயின்	நம்	சட்டங்	கைளப்பற்றிய	தங்கள்
க த் 	யா ?'	என,	அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்	:

நீங்கள்	சட்டங்கைள	இயற் வதிேல	இன்பங்	காண்கின்றீர்கள்.
ஆனால்,	அவற்ைறச்	சிைதப்பதிேல	தான்	அைதவிட	இன்பத்ைதக்
காண்கின்றீர்கள்.
உங்கள்	ெசயேலா,	கடற்கைரயிேல	 ழந்ைதகள்	உ தி டன்	மணல்	வீ கைளக்
கட் ப்	பின்	சிரிப்பைல டேன,	அவற்ைற	அழித்தைலப்	ேபான்றேத	ஆ ம்.

ஆனால்,	நீங்கள்	மணல்	வீ கைளக்	கட் ம்ேபா 	கடல்	ேம ம்	ேம ம்	மணைலக்
ெகாணர்ந் 	 விக்க,	நீங்கள்	அவற்ைற	அழிக் ம்	ேபா 	கட ம்	உங்க டேன
ேசர்ந் 	சிரிக்கின்ற .

உண்ைமயாகேவ	கடல்	களங்கமற்றவர்க டேன	 ச்	சிரிக்கின்ற .

எவ க் 	வாழ்க்ைக	ஒ 	கடல்	அல்லாம ம்,	மனிதனால்	ெசய்யப்பட்ட	சட்டங்கள்
மணல்	வீ கைளப்ேபால்	அல்லாம ம்	உள்ளேதா?

எவ க் ப்	பாைறேய	தம்	வாழ்க்ைகயாக ம்,	அப்பாைற	மீ 	தாம்	வி ம்பியப
ெச க்கிக்	ெகாள்ளத்தக்க	சிற் ளிேய	சட்டமாக ம்	உள்ளேதா	அவர்கள்
எத்தைகயவர்கள்?
நடனக்	கைலைய	ெவ க் ம்	 டவன்	எத்தன்ைமயானவன்?

காட் ைடேய	 தந்தரமாக	ஓ கின்ற	மாைன ம்	கடைமைய ம்	பார்த் .	இைவ
நாேடா 	என் ம்	ெநறி	தவறியன	என் ம்	ெசால் கின்ற	,	தன்	 கத்த ையேய
காதலிக்கின்ற	வண் 	மா 	எப்ப ப்பட்ட ?

தன்	சட்ைடைய	உரித் க்ெகாள்ள	 யாததால்	பிற	பாம் கைளப்	பார்த் ,	அைவ
சட்ைட	உரித் க்	ெகாள்வதால்	நிர்வாணமானைவ,	ெவட்கங்	ெகட்டைவ	என்

ம்	கிழப்பாம் 	எப்ப ப்பட்ட ?

தி மண	விழா க் 	 ன்னதாகேவ	வந்தி ந் ,	வி ந்ைத	மி தியாக	உண்ட
பின்னர்க்	கைளத் த்	தி ம்பித்	தம்	இல்லம்	ெசல் ம்ேபா 	எல்லா	வி ந்தாட் ம்
சட்டத்ைத	மீறியனேவ	என் ம்,	வி ந் 	த பவர்கள்	அைனவ ம்	சட்டத்ைத
மீறினவர்கேள	என் 	 ம்	ஒ வைனப்பற்றி	என்ன	ெவன் 	க வ ?

இவர்க ம்	கதிரவன்	ஒளியிேலதான்	நிற்கிறார்கள்.	ஆனால்,	தங்கள்	 ைகக்



கதிரவ க் க்	காட் 	நிற்கிறார்கள்	என்பைதத்	தவிர,	ேவ 	என்ன	நான்
இவர்கைளப்	பற்றிச்	ெசால்ல	 ம்?
இவர்கள்	தங்கள்	நிழைலேய	காண்கின்றனர்.	இவர்கள்	நிழேல	இவர்க க் ச்
சட்டங்கள்.	இவர்க க்ேகா,	கதிரவன்	என்ப 	நிழைல	உ வாக் ம்	ஒ
க விேயயன்றி	ேவறில்ைல.

சட்டத்திைன	ஒப் க்ெகாள் தல்	என்ப 	இவர்கள்	வைரயி ம்,	தைல	தாழ்ந்
தங்கள 	நிழைலத்	தாங்கேள	நிலத்தின்	மீ 	ேத வ 	என்ப 	அல்லாமல்
ேவெறன்ன?

ஆனால்,	நீங்கள்	ஞாயிற்ைற	ேநாக்கிச்	ெசன்றீர்களானால்,	தைரயின்	மீ 	ப ம்
ேவ 	எந்த	நிழல்	தான்	உங்கைளச்	சிைறப்ப த்த	 ம்?
காற் ேட	பயணம்	ெசய் ம்	உங்கைள	எந்தக்	காற்றா 	தான்	திைசமாற்றித்	தி ப்ப

ம்?

மற்ெறா 	மனிதனின்	சிைறக்	கதவின்	மீதன்றி	நீங்கள்	உங்கள்	 கத்த ைய
ேவெறங்காவ 	உைடத் க்ெகாள்ள	 மானால்,	மனிதனின்	எந்தச்	சட்டம்
உங்கைளக்	கட் ப்ப த்த	 ம்?
பிற	எந்த	மனித ைடய	இ ம் த்	தைளயின்	(விலங் )	மீ ம்	த க்கி	விழாமல்
நீங்கேள	களித்தாடக்	 மானால்,	எந்தச்	சட்டங்க க் 	நீங்கள்	அஞ்ச
ேவண் ம்?
	

யா ைடய	ெநறியி ம்	இைட ண்டாக்காமல்	நீங்கேள	உங்கள்	உைடையக்
கிழித் க்	கழித் ப்	ேபாடக்	 மானால்,	யார்	உங்கைள	நீதி	விசாரைணக்
அைழக்க	 ம்?
ஆர்பலீஸ்	நகர	மக்கேள,	நீங்கள்	 ரசத்ைத	 ப்	ேபார்த் 	ைவக்கலாம்;	யாழின்
நரம் கைளத்	தளர்த்திவிடலாம்.	ஆனால்,	வானம்பா ையப்	பண்ணிைசக்காேத
என	உங்களிேல	யாராவ 	உத்தரவிட	 மா?
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பிற 	ஒ 	ேபச்சாளர்,	' தந்தரத்ைதப்பற்றிக்	 ங்கள்'

என,	அவர்	 வார்.
நகர	வாயிற் றத்திேல ம்,	உங்கள 	 ளிர்கா ம்	கணப்	ப கிேல ம்,	நீங்கள்
உங்கள்	ெசாந்த	வி தைலயிைனேய	( தந்தரத்ைதேய)	சாஷ்டாங்கமாக	வீழ்ந்
தண்டனிட் 	வணங் கின்றீர்கள்.
ெகா ங்ேகால்	மன்னன்	 ன்னர்,	ஓர்	அ ைம	தைலதாழ்ந் 	நிற்பைதப்	ேபால ம்
அம்	மன்னன்	தன்	க த்ைத	ெவட் ங்காலத்தி ம்	அவ்வ ைம	அவைனத்	 தி
ெசய்வைதப்	ேபால ேம	 தந்தரத்ைத	நீங்கள்	வணங் கின்றீர்கள்.

ேகாயிைலச்	 ற்றி ள்ள	 ங்காவி ம்	ேகாட்ைடயின்	நிழலி ம்	உங்க ள்ேள	உரிைம
ேவட்ைக	மி ந்தவர்கள்,	தங்கள்	 தந்தரத்ைதேய	தமக் 	 கத்த யாக ம்
ைகவிலங்காக ம்	பிணிக்க	அணிந் ள்ளைமையக்	கண் க்கிேறன்.

என்	இதயம்	என் ள்ேள	 தி	சிந் கிற .	ஏெனனில்,	வி தைலையத்	ேத ம்
ேவட்ைகேய	உங்க க் க்	க வாளம்	ேபால	அைம ம்	ேபா ,	அத்தைகய
தந்தரத்ைதேய	எல்ைல	என் ம்	 ரணமான 	என் ம்	ேப வைத	நீங்கள்

எக்காலத்தில்	நி த் வீர்கேளா,	அக்காலத்திேல	தான்	நீங்கள்	உண்ைமயிேலேய
தந்தரமானவர்கள்	ஆவீர்கள்.

உங்க ைடய	நாள்கள்	எவ்விதக்	கவைல ம்	இல்லாமல்	இ ந்தால்,	உங்க ைடய
இர கள்	ேதைவக ம்	 யரங்க ம்	 ழாமல்	இ ந்தால்	மட் ேம	நீங்கள்
தந்தரமானவர்கள்.

அந்தக்	கவைல ம்	ேதைவ ம்	 யர ம்	ஒ ேவைள	உங்கள்	வாழ்ைவப்	பின்னிப்
பிணித்தி ப்பி ம்,	அவற் க் 	ேமலாக,	நீங்கள்	தைளயற் ம்	கவசமற் ம்
உயர்ந் 	நிற் ம்	ேபா 	தான்	நீங்கள்	வி தைல ற்றவர்களாவீர்கள்.
அறி 	விளக்கத்	ெதளி 	என் ம்	காைலயிேல	பின்னிய	சங்கிலிேய,	ந ப்பகலில்
உங்கைளச்	 ற்றிப்	பிணித் வி மானால்,	நீங்கள்	எங்ஙனம்	பகைல ம்	இரைவ ம்
கடந் 	ேமேல	உயர	 ம்?
உண்ைமயிேலேய	நீங்கள்	எைதச்	 தந்தரம்	என் 	 கின்றீர்கேளா,	அ 	நம்
கண்கைளக்	கதிரவன்	ெவளிச்சத்தால்	 சைவக் ம்	மின் கின்ற	வலிமிக்க
கரைணகளால்	ஆன	ஓர்	சங்கிலிேயயல்லாமல்	ேவெறன்ன?	நீங்கள்
வி தைலயைடவதற்காக,	உங்கள்	ஆத்மாவின்	உைடந்த	 ண் கைள	வீசி	எறி ம்



ெசயலன்றிச்	 தந்தரம்	என்ப 	ேவெறன்ன?

இந்தச்	 தந்தரம்	என்ப 	ஒ 	நீதியற்ற	சட்டமாக	இ ந்தாேலா	இைத	நீங்கள்
அழித் விடலாம்.	ஆனால்,	இந்தச்	சட்டேமா	நீங்கேள	உங்கள்	ைககளாேலேய
உங்கள்	ெநற்றி	மீ 	எ திக்ெகாண்ட	தைலஎ த்தா ம்	அன்ேறா?

இச் தந்தரத்ைத,	உங்கள்	சட்டப் த்தகங்கைள	எல்லாம்	ெகா த்திவி வதன்
லேமா,	நீதிபதிகளின்	ெநற்றிகைளக்	கடல்	நீர்	 ைம ம்	ெகாண் 	க வதன்
லேமா	நீங்கள்	அழித் விட	 யா .

இஃ 	ஒ 	ெகா ங்ேகாலனானால்	நீங்கள்	இைத	அரியைணயிலி ந் 	 க்கி
எறிந் விடலாம்.	ஆனால்,	அதற் 	 ன்னதாக	நீங்கள்	உங்கள்	உள்ளத்திேல
இ ந் ,	இஃ 	ஆள்வதற்காக	எ ப்பப்பட் ள்ள	இதன்	அரியைணைய
அழித் வி ங்கள்.
ெகா ங்ேகான்ைம	எப்ப ச்	 தந்தரத்ைத ம்	இ மாப்ைப ம்	ஆள்	இய ம்?
தங்கள்	ெசாந்தச்	 தந்தரத்திேலேய	ெகா ங்ேகான்ைம ம்,	தங்கள
இ மாப்பிேலேய	இழிதன்ைம ம்	அல்லவா	ெபா ந்தி	இ க்கின்றன.

	

இந்தச்	 தந்தரம்	ஒ 	கவைலயாக	இ ந்தால்	நீங்கள்	உதறித்	தள்ளிவி வீர்கள்.
ஆனால்,	இந்தச்	 தந்தரம்	என் ம்	கவைலேயா	உங்கள்	மீ 	பிறரால்
மத்தப்பட்டதன் .	மாறாக	நீங்கேள	வலியத்	ேத க்ெகாண்ட	ஒ 	 ைமயா ம்.

இஃ 	ஓர்	அச்சமாக	இ ந்தாேலா	நீங்கள்	விரட் வி வீர்கள்.	அச்சப்ப ம்	உங்கள்
ைககளிேல	அன் 	உங்கள்	இதயத்ைத	அன்ேறா	இஃ 	இ க்ைகயாகக்
ெகாண் ள்ள .

அன் 	மி ந்த ம்,	அச்சமைடந்த ம்,	 யர ள்ள ம்,	மகிழ் 	மிக்க ம்,
ேதடப்ப வ ம்,	தப்பி	ஓ வி வ மான	எல்லாப்	ெபா ள்க ம்	நிச்சயமாகேவ
உங்கள்	உள்ளத் ள்ேளேய	நிைலயாகத்	ெதாடர்ந் 	பாதிபாதியாக	உலா கின்றன.
இைவ	அைனத் ம்	உங்கள்	ஆத்மாவி ள்ேள	ஒளி ம்	நிழ ம்	ஒன்றாக
இைணந் ள்ளைதப்	ேபால,	இைணந் 	உலா கின்றன.

நிழல்	தன்	உ வத்ைதத்	ேதய்ந் 	இழந் விட்ட	பிற ,	தனித் 	நிற் ம்	ஒளி ட,
தன்ைனவிடப்	ேபெராளிக் த்தான்	ஒ 	நிழலாகேவ	மா ம்.
இங்ஙனேம	உங்கள்	 தந்தர ம்,	தன் ைடய	தைளகள்	அைனத் ம்	அ ந் விட்ட
பிற ம்,	தன்ைனக்	காட் ம்	ெபரிய	ெதா 	 தந்தரத்திற் த்	தாேன	ஒ
தைளயாக	மாறிவி ம்.
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அதன்பின்	ேகாயில்	அர்ச்சகரின்	மைனவி	அவைரப்	பார்த் ,	எங்க க்
விேவகத்ைதப்	பற்றி ம்	மன	எ ச்சிையப்பற்றி ம்	ெசால்ல	ேவண் ம்'	என,	அவர்
ெசால்வார்	:

பல	ேநரங்களில்	உங்கள்	ஆத்மா	ஒ 	ேபார்க்களமாக	மாறி	நிற்க,	அங்ேக	உங்கள்
விேவக ம்	தீர்ப் ம்	உங்கள்	மன	எ ச்சி,	அவா	எ ம்	இவற்ேறா 	ேபார்
ெசய்கின்ற .

உங்கள்	ஆத்மா க் 	நான்	ஒ 	சமாதானத்	 வனாகி,	விலக்கப்பட்ட,	ேபாட்
இ கின்ற	உங்கள 	 லன்	உணர்ச்சிகள்	யா ம்	ஒ ங்கிைணந்
பண்ணிைசக் ம்ப 	என்னால்	மாற்ற	இய மா?
உங்க ள்	நீங்கேள	அைமதிைய	வி ம் பவர்களாக	விளங்கா	 ன்,	இல்ைல	--
லன்	உணர்விைனக்	காதலிப்பவர்களாக	அைமயாத	காலத் ,	என்னால்	இஃ
எப்ப ச்	ெசய்வதற் 	இய ம்?

கடற்பயணம்	ெசய் ம்	உங்கள்	ஆத்மா க் 	உங்கள்	ப த்தறி ம்	மனெவ ச்சி ம்
க்கா ம்	பாய்மர மாய்	விளங் ம்.

அந்தச்	 க்கான்	உைடந் விட்டா ம்,	பாய்மரம்	 றிந் 	விட்டா ம்	நீங்கள்	தட் த்
த மாறித்	திைகக்க	அைலத் 	இ த் ச்	ெசல்லப்பட்ேடா,	ந க்கடலில்
அைசவற்ேறா	நின் வி வீர்கள்.
ஏெனனில்,	தனித் 	ஆ கின்ற	ப த்தறிேவா	 	அைடத் 	ைவக்கப்பட்ட
சக்தியா ம்.	கவனிக்கப்படாத	மனெவ ச்சிேயா	தன்ைனத்	தாேன	எரித்
அழித் க்ெகாள் ம்	 டரா ம்.

எனேவ,	உங்கள்	ஆத்மா	தன்	ப த்தறிைவ	மனெவ ச்சியின்	உயரத்திற் ,	அந்த
மனெவ ச்சி	தான்	இனிய	பண்பா ம்ப யாக	உயர்த்தட் ம்.
உங்கள்	ஆத்மா	உங்கள்	மனெவ ச்சிையப்	ப த்தறிேவா 	இைணத் ச்	ெச த்த,
அதனால்	உங்கள்	அவா ம்	மனெவ ச்சி ம்	நாள்ேதா ம்	உயிர்த்ெத ந்
வாழ்வேதா ,	தன் ைடய	(ஆத்மாவின்)	சிைதயின்	சாம்பலில்	இ ந் ம்	அம்
மனெவ ச்சி	உயிர்ெபற்ெற ந் 	சிரஞ்சீவிையப்	ேபால்	நீ ழி	வாழச்	ெசய்யட் ம்.
உங்க ைடய	ப த்தறிவின்	தீர்ப்ைப ம்,	உங்கள்	உளப்	பசிைய ம்	உங்கள்
இல்லத்திேல	தங் ம்	இ வி ந்தினர்கள்	எனக்	க ங்கள்	என	நான்



கிேறன்.

நிச்சயமாக	நீங்கள்	ஒ 	வி ந்தினைரக்	காட் ம்	மற்ெறா 	வி ந்தினைர
அதிகமாகக்	ெகளரவிக்கமாட் ர்கள்.	ஏெனனில்,	யார்	ஒ வர்	ஒ 	வி ந்தினைரப்
பிறனி ம்	அதிகமாகக்	கவனிக்கிறாேரா,	அவர்	இ வ ைடய	அன்ைப ம்
நம்பிக்ைகைய ம்	இழந் வி பவர்	ஆவார்.

ன்றின்	மீ 	 ளிர்ந்த	 ங்கமரத்தின்	நிழலிேல	அமர்ந் 	ேசய்ைமயிேல ள்ள
நிலத்தின்	பள்ளத்தாக் களிேல,	அைமதி ம்	சலனமற்ற	தன்ைம ம்
பங்ேகற்றி ப்பைத	நீங்கள்	கா ம்ேபா ,	உங்கள்	உள்ளம்	தன் ள்ேள	,	'இைறவன்
ப த்தறிவிேல	வசிக்கிறான்'	என்பதாகச்	ெசால்லட் ம்.
யற்காற் 	 ழன் வீச,	அவ்வலிய	காற்றால்,	கா கள்	ந ந ங்க	,	இ ம்
மின்ன ம்	விண்ணின்	காம்பீர்யத்ைத	நிைல	நி த் ம்	ேபா ,	உங்கள்	இதயம்
பயபக்திேயா ,	இைறவன்	மன	ெவ ச்சியிேல	நடனமா கின்றான்'	எனக்

ங்கள்.
நீங்கேளா	இைறவனின்	ெவட்டெவளியிேல	காற்றாக ம்,	பராசக்தியின்
கானகத்திேல	ஓர்	இைலயாக ம்	இ ப்பதால்	ப த்தறிவிேல	அைமதி	அைடந்
மனெவ ச்சியிேல	நடமா ங்கள்.
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பின்னர்	ஒ 	நங்ைக,	'எங்க க் த்	 ன்பத்ைதப்பற்றிச்	ெசால் ங்கள்'	என்
ேகட்க,	அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்:

உங்கள்	 யரம்	என்ப 	உங்கள 	ப த்தறிைவ	 	மைறத் ள்ள	 ற	ஓட் ைன
உைடத்தேல	ஆ ம்.	பழத்தின்	உட் ைளயாகிய	இதயம்,	 ரிய	ஒளிச்	சந்நிதியிேல
நிற்பதற்ெகன,	அப்	பழத்தின்	ஓட்ைட	உைடக் ம்	கல்ைலப்	ேபாலேவ,	 யரத்ைத
நீங்கள்	அறிதல்	ேவண் ம்.
உங்கள்	வாழ்க்ைகயிேல	ஏற்ப ம்	அன்றாட	அதிசயங்கள்	உங்கள்	இதயத்ைத
வியப்பிேல	நிைலக்கச்	ெசய்ய	 மானால்,	உங்கள்	 ன்பம்	உங்கள்
இன்பத்ைதவிடக்	 ைறந்த	அள 	அதிசயமானதாக	இரா .

உங்கள்	வயல்கள்	மீ 	கடந் 	ெசல் ம்	ப வ	காலங்கைளப்	ேபாலேவ,	உங்கள்
இதயத்தின்	ப வகாலங்கைள ம்	நீங்கள்	ஏற் க்	ெகாள்ள	ேவண் யேத.

பின்னேர	நீங்கள்	உங்கள்	 யரமாம்	 ளிர்காலத்ைத ம்	அைமதிேயா
கண்காணிப்பீர்கள்.	உங்கள்	 யரத்தின்	ெப ம்ப தி	நீங்களாகத்
ேதர்ந்ெத த்தேத.
உங்கள்	 யரேமா	உங்க ள்ேள	உள்ள	ம த் வன்,	பிணி	வாய்ப்பட்ட	உங்கள்	ஆத்மா
ணமைடவதற் த்	த ம்	ஒ 	கசப்பான	ம ந்தா ம்.

எனேவ,	அந்த	ம த் வைன	நம்பி	அவன்	த ம்	ம ந்ைத	ெமௗனத்ேதா ம்
அைமதிேயா ம்	நீங்கள்	அ ந்த	ேவண் யேத.
ஏெனனில்,	அம்	ம த் வனின்	கரங்கள்	க னமா ம்	வலி 	மி ந் ம்	இ ப்பி ம்
அைவதாம்	பிறரால்	காண யாத	மி வான	கரங்களால்
உய்க்கப்பட்டைவயா ம்.
மற் ம்	அம்	ம த் வன்	ெகாணர்ந் 	த ம்	ம ந் 	நிைறந்த	அம்
ம ந் க்கிண்ணம்	உங்கள்	உத கைளத்	தீய்க் மாயி ம்,	அக்	கிண்ணம்,	அப்
பரம்ெபா ளின்	 ய	கண்ணீரால்	நைனக்கப்பட்ட	களிமண்ணால்	ெசய்யப்பட்டேத
ஆ ம்.
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அதன்	பின்	ஒ வர்,	'எங்க க் த்	தன்ைனயறிதைலப்	பற்றிச்	ெசால் ங்கள்'
என்றார்.	அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்	:

உங்கள்	இதயம்	தன்	அைமதியினால்,	பகல்	இர 	ஆகியவற்றின்	மைறெபா ைள
அறியவல்ல .	ஆனால்	உங்கள்	கா கேளா,	அறிவின்	இதய	ஓலத்ைதக்	ேகட்கத்
தாகங்ெகாண்டனவாக	இ க்கின்றன.

நீங்கள்	எவற்ைற	உங்கள்	நிைனவாற்றலால்	அறிந் ள்ளீர்கேளா,	அவற்ைறச்
ெசாற்களால்	நீங்கள்	அறிய ம்.
உங்கள்	கனவின்	(ஆைட)	ேபார்ைவயற்ற	உடல்கைள	உங்கள்	விரல்களால்	நீங்கள்
ெதாட ம்.

உங்களால்	இப்ப 	இயல்வ 	நல்லேத!
உங்கள்	ஆத்மாவி ள்	மைறந் ள்ள	நீர்	ஊற் ,	ேமேல	ெபாங்கி	வழிந் ,	கடைல
ேநாக்கி	இன்னிைசேயா 	ஓட	ேவண் ம்.
அப்ேபாேத	உங்க ைடய,	எல்ைலயற்ற	ஆழ்ந்த	க த்தின்	ெப நிதியம்	உங்கள்
கண்க க் 	விளக்க ம்.

ஆனால்,	உங்க க் ப்	 லப்படாத	அப்	ெப நிதியத்ைதச்	சீர் க்க	எந்தத்
லாக்ேகாைல ம்	நீங்கள்	ேதடேவண்டா.

உங்கள்	அறிவாற்றலின்	ஆழத்ைத	அளந்தறியத்தக்க	ைகத்த ையேயா,	ஆழம்
பார்க் ம்	க விையேயா	நீங்கள்	ேதட	ேவண்டா.
ஏெனனில்,	ஆத்மா	அளக்க யாத	வரம்பற்ற	ஓர்	ஆழமான	கடல்.

உண்ைமையக்	கண் பி த் விட்ேடன்	என் 	நீங்கள்	 றாதீர்கள்.	ஓர்	உண்ைமைய
மட் ம்	கண்ேடன்	என் 	ெசால் ங்கள்.
ஆத்மா	ெசல்லத்தக்க	ெநறியிைனக்	கண்ேடன்	என் 	 றாதீர்கள்.	மாறாக,	நான்
நடந் 	ேபாகின்ற	வழியிேல,	ஆத்மாைவச்	சந்தித்ேதன்	என் 	ெசால் ங்கள்.
ஏெனனில்,	ஆத்மா	எல்லா	ெநறிகளி ம்	நடக்கின்ற .

ஆத்மா	ஒ 	ேகாட் ன்	மீ 	நடப்ப ம்	இல்ைல;	நாணைலப்	ேபால்	நீளமாக
வளர்வ மில்ைல.
அ 	எண்ணற்ற	இதழ்கைள	உைடய,	தாமைர	மலர்வைதப்	ேபால	மலர்கின்ற .
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அங் 	ஆசிரியர்	ஒ வர்	பின்னர்	அவைர	ேநாக்கி,	'ஐயா!	எங்க க் ப்
ேபாதித்தைலப்	பற்றிச்	ெசால் ங்கள்'	என,	அவர்	ெசால் வார்	:

உங்கள்	உள்ளத்திேல,	ஏற்ெகனேவ	பாதி	உறக்கத்திேல	கிடக் ம்	அறிவின்
உதயத்ைதயல்லாமல்,	ேவெறைத ம்	எந்த	மனிதனா ம்	உங்க க் ப்	ேபாதிக்க

யா .

ேகாயிலின்	நிழலிேல	தன்	மாணவர்	 டன்	அமர்ந் ள்ள	ஆசிரியர்,	தம் ைடய
ஞானத்ைத	அவர்க க் த்	த வதில்ைல.	மாறாகத்	தம் ைடய	நம்பிக்ைகைய ம்
வி ப்பத்ைத ேம	த கிறார்.
அவர்	உண்ைமயாகேவ	ஞானமிக்கவரானால்,	தம்	அறிவகத்தின்	வாயி க்
உங்கைள	அைழக்கமாட்டார்.	மாறாக	உங்கள்	உள்ளத்தி ைடய	,	அறிவின்
ைழவாயி க்ேக	வழிகாட் வார்.

வான்ெவளிையக்	கணிப்பவர்,	உங்களிடம்	தம்	வான	சாஸ்திர	ஞானத்ைத	எல்லாம்
ேபாதிக்கலாம்.	ஆனால்,	அவர்	உங்க க் த்	தம் ைடய	சாத்திர	ஞான	அறிைவப்
பங்கிட் த்	தர	 யா .

பரந்த	ெவளியைனத்தி ம்	பரவிக்	கிடக் ம்	இைச	ஞானத்ைத	எல்லாம்	திரட் ,
ஒ 	பாடகன்	உங்க க் 	இன்னிைச	வழங்கலாம்.	ஆனால்,	அப்	பாடகன்
அவ்விைசையச்	சிைற	ெசய்யத்தக்க	கா கைளேயா,	பண்ணிைசக்கின்ற	அவன்
ரைலேயா	உங்க க் த்	தர	இயலா .

கணிதத்திேல	ேமைதயான	ஒ வர்	உங்க க் 	எைடகைள ம்,	அளைவகைள ம்,
அைவ	சார்ந்த	கணித	உலகத்ைதப்பற்றிய	அைனத்ைத ம்	கற் த்	தர ம்.
ஆனால்,	உங்கைள	அவர்	அக்கணித	உலகத்திற் 	அைழத் ச்	ெசல்ல	 யா .

ஏெனனில்,	ஒ 	மனிதனின்	பார்ைவ	மற்ெறா 	மனித க் த்	தன்	சிற கைளத்
தந் தவா .

கட ளின்	உணர்விேல	நீங்கள்	ஒவ்ெவா வ ம்	தனித் 	நிற்பைதப்	ேபாலேவ,
நீங்கள்	ஒவ்ெவா வ ம்	கட ைளப்	பற்றிய	அறிவி ம்	உலகத்ைதப்பற்றிய
அறிவி ம்	தனித் 	நின்ேற	உணர	ேவண் ம்.
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அங்கி ந்த	ஓர்	இைளஞன்,	'எமக் 	நட்ைபப்பற்றிச்	ெசால்லேவண் ம்'	என,	அவர்
வார்	:

உங்கள 	நிைறேவற்றப்பட்ட	ேதைவகேள	உங்கள்	நண்பன்	ஆ ம்.
நீங்கள்	அன்ேபா 	விைத	 வி,	நன்றிேயா 	அ வைட	ெசய் ம்	வய ம்	அவேன.

உங்கள்	உண ம்	உங்கள 	 ளிர்கா ம்	கணப் ம்	அவேன	.

ஏெனனில்,	அவனிடம்	நீங்கள்	பசி டேன	வ கின்றீர்கள்;
உங்கள்	அைமதிக்காகேவ	அவைனத்	ேத கின்றீர்கள்.
உங்கள்	நண்பன்,	தன்	உள்ளத்ைதத்	திறந் 	உங்களிடம்	ேப ம்	ேபா ,	உங்கள்
உள்ளத்திேல	உதிக் ம்	மாறான	க த் க்கான	அச்ச ம்	நீங்கள்	ெகாள்வதில்ைல.
உடன்பாட் க்	க த்ைத ம்	நீங்கள்	மைறப்பதில்ைல.

அவன்	ேபசாமல்	ெமளன ற்றி க் ம்	ேபா ம்	உங்கள்	ெநஞ்சம்	அவன்	இதய
ஒலிையக்	ேகட்பைதத்	த ப்ப ம்	இல்ைல.
ஏெனனில்,	நட்பின்	இைடேய	ெசாற்களின்றி	எல்லா	நிைன க ம்,	எல்லா
அவாக்க ம்,	வி ப் 	ெவ ப் க ம்,	எல்லா	எதிர்பார்த்தா ம்	உதித்
இ வரிைடேய ம்	மகிழ்ேவா ,	ஆனால்	ஆரவாரமின்றிப்	பகிர்ந்
ெகாள்ளப்ப கின்றன.

உங்கள்	நண்பனிடமி ந் ,	நீங்கள்	பிரி ம்	காலத்திேல	நீங்கள்	வ ந்த	ேவண்டா	.

ஏெனனில்,	சமெவளியில்	இ ந் 	கா வைதக்	காட் ம்	மைலேமல்	ஏறி	உச்சிைய
அைடந்தவ க் 	மைல	எப்ப 	விளக்கமாகத்	ெதரி ேமா,	அைதப்ேபால்,	உங்கள்
நண்பனிடமி ந் 	எைத	நீங்கள்	அதிகமாக	வி ம்பி	அன் 	ெகாண் ர்கேளா,
அஃ 	அவன்	பிரி க்	காலத்திேல	மிக	விளக்கமாகத்	ெதன்ப ம்.
உங்கள 	உயிராற்றைல	ஆழச்	ெசய்வதன்றி	ேவ 	எப்ப ப்பட்ட	பிரதிபல ம்
நட்பிைடேய	நிலவாமல்	இ க்கட் ம்.
ஏெனனில்,	அன்ெபன்ப 	தன் ைடய	மைறெபா ைள	ெவளிப்ப த் வதன்றிப்
பிறவற்ைறத்	ேத வ 	அன் .	ஆனால்,	அன்பற்ற	ஒன்ேறா	வீசப்பட்ட	வைலைய
ஒப்பானேத	ஆ ம்.	அந்த	வைலயில்	இலாபமற்றைவேய	அகப்ப ம்.

உங்க ைடய	மிகச்	சிறந்தைவயா ம்	உங்கள்	நண்ப ைடயைவ	ஆகட் ம்.
அவன்	உங்கள்	உள்ளக்	கடல்	அைலகளின்	தணிைவ	அறிவைதப்	ேபாலேவ,



அவ்வைலகள்	ெபாங்கிவ ம்	ெப க்கத்ைத ம்	அறியட் ம்.
நாழிைககைளக்	ெகாைல	ெசய்ய	உங்கள்	நண்பைன	நீங்கள்	ேத வதானால்	அந்த
நண்பன்	எத்தைகயவன்?

எப்ேபா ம்	வா ம்	நாழிைகக்காக	அவைனத்	ேத ங்கள்.	உங்கள்	ேதைவகைளப்
ர்த்தி	ெசய்வ 	தான்	அவன்	கடைமேயயன்றி	உங்கள்	ெவ ைமையப்
ரணமாக் வதன் .

நட்பின்	இனிைமயிேல	,	நைக ம்	மகிழ்ைவப்	பகிர்ந் 	ெகாள் த ம்	நிலவட் ம்.
ஏெனனில்,	சிறிய	ெபா ள்களின்	பனித் ளியிேல	தான்	இதயம்	தன்
ைவகைறையக்	கண் 	 த் ணர்ைவப்	ெப கிற .
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பின்னர்	ஒ 	 லவர்,	'ெசாற்ெபாழிைவப்	பற்றிச்	ெசால் ங்கள்'	என,	அவர்
ெசால்ல ற்றார்:

உங்கள்	எண்ணங்கேளா ற்ற	அைமதி	 வைடந்த	பின்னேர	நீங்கள்
ேப கின்றீர்கள்.
உங்கள்	இதயத்தின்	தனிைமயிேல	வசிக்க	 யாத	ேநரத்திெலல்லாம்	உங்கள்
உதட் னாேல	வாழ்கின்றீர்கள்.	ேபச்ெசாலி	உங்க க் 	ஒ 	மா தலாக ம்
ெபா ேபாக்காக ேம	உள்ள .

அதிகமான	ேபச்சால்	உங்கள்	சிந்தைன	பாதிக் 	ேமல்	ெகாைல	ெசய்யப்ப கிற .

ஏெனனில்,	சிந்தைன	என்ப 	பரந்த	ெவளியிேல	பறக் ம்	பறைவயா ம்.
வார்த்ைதகளாம்	 ட் ேல	உண்ைமயாகேவ	அ 	தன்	சிற கைள	விரிக்க
இய மாயி ம்	அதனால்	பறக்க	 யா .

உங்களிேல	பலர்	தனித்தி த்த க் 	அஞ்சிப்	ேப பவர்கைளத்	ேத ப்
ேபாகின்றீர்கள்.
தனிைமயின்	அைமதி	அப்ப ப்பட்டவர்கள்	கண்க க் த்	தங்கள்	ஆத்மாவின்
உண்ைம	உ ைவ	ெவளிப்ப த் கிற .	எனேவ,	அவர்கள்	அதிலி ந் 	தப்பி
ஓ கிறார்கள்.

இன் ம்	பலர்	ேப வார்கள்.	அவர்கள்	ேப ம்ேபா 	சிந்தைனேயா
ன்ேயாசைனேயா	இன்றி,	தாேம	அறிந் 	ெகாள்ள	இயலாத	சில	உண்ைமகைள

எப்ப ேயா	ெவளிப்ப த்தி	வி வார்கள்.
மற் ம்	சிலர்	பல	உண்ைமகைளத்	தங்கள்	உள்ளத்திேல	 ைதத்
ைவத்தி ப்பார்கள்.	ஆனால்,	அவர்கள்	அவ் ண்ைமகைள	வார்த்ைதகளால்
ெவளிப்ப த் வதில்ைல.
இப்ப ப்பட்டவர்களின்	இதயத்திேல	தான்	உயிராற்றல்	சாந்தமிையந்த	கவிைதயின்
அைமதியிேல	தங்கி	இ க்கிற .		

உங்க ைடய	நண்பைர	ெந ஞ்சாைலயிேலா	அங்கா த்	ெத விேலா	நீங்கள்	காண
ேநர்ந்தால்,	உங்களின்	உள்ேள	வசிக் ம்	உயிராற்றல்,	உங்கள்	உத கைள	அைசத்
நாக்ைக	ெநறி ய்க் ம்.
உங்கள்	 ர க் ள்ேள	உள்ள	 ரல்	அவர்கள்	 றச்ெசவிகைளத்	 ைளத் ,	அகச்
ெசவிக் ச்	ெசல்லட் ம்.



ஏெனனில்,	அவர்க ைடய	ஆத்மா	உங்கள்	இதயத்தின்	உண்ைமகைள	அவர்	தம்
நிைனவில்	ைவக்கத்தக்க	திராட்ைச	ரசத்தின்	இனிப்ைபப்	ேபால	நிைனவில்
ைவத்தி க் ம்.
திராட்ைச	ரசம்	ைவத்தி ந்த	ஜா 	மைறந் 	ேபாகலாம்.	அதன்	ேமற் ச் 	வண்ணம்
ஒளி	இழந் விடலாம்.	ஆனால்,	பானத்தின்	இனிப் 	மட் ம்	நிைனவில்	இ ந்
மாறா .
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பின்னர்	ஒ 	வான்ெவளிக்	கைலஞர்	அவைர	ேநாக்கி,	'காலத்ைதப்பற்றிய	தங்கள்
க த் 	யா ?'	என,	அவர்	விளக்க ற்றார்:

அளத்தற்கரிய ம்,	அளவிட	 யாத மான	காலத்ைத ம்
உங்களால்	அளந்திட	 ம்.
உங்க ைடய	ஒ க்கத்ைத ம்,	ஏன்	உங்கள்	உயிராற்றலின்	இயக்கத்ைத ம்,
நாழிைககள்,	ப வ	காலங்கள்	இவற் க்ேகற்ப	ேநராக்கி	ெநறி ய்க்கலாம்.

காலத்ைதேய	ஓர்	அ வியாக்கி	அவ்வ விக்	கைரேயாரம்
நீங்கள்	அமர்ந் 	அதன்	நீேராட்டத்ைதக்	காணலாம்.
உங்க ள்	வசிக் ம்	காலங்கடந்த	ஒன் .	வாழ்க்ைகயின்

காலங்கடந்த	தன்ைமைய	உணர்ந் ள்ள .

ேநற்ெறன்ப 	இன்ைறய	நிைனேவ	என்ப ம்,	நாைள	என்ப 	இன்ைறய	நாளின்
கனேவ	என்ப ம்	அஃ 	அறிந்த	ஒன்ேறயா ம்.
உங்க ள்ேள	எந்த	ஒன் 	இைசபா ச்	சிந்திக்கின்றேதா,	அஃ 	அப்	பரந்த
ெவளியிேல	விண்மீன்கைளச்	சிதறிய	அம்	 தல்	விநா யின்	வரம்பிைடேயதான்
இன் ம்	நிலவிக்	ெகாண் க்கிற .

தன் ைடய	அன்பின்	வலிைமக் 	எல்ைலேய	கிைடயா
என் ணராத	மனிதன்	உங்களிேல	யார்?
மற் ம்	அந்த	அன் 	தான்	எல்ைலயற்றதாயி ம்,	தன்	ஆத்மாைவ	அ
ழ்ந்தி ப்பதாயி ம்,	அஃ 	ஓர்	அன் ணர்விலி ந் ,	மற்ேறார்	அன் ணர் க் த்

தாவாமல்,	ஓர்	அன் ச்	ெசயலில்	இ ந் 	மற்ேறார்	அன் ச்	ெசய க் 	விைரயாமல்
இ ப்பைத	உணராதார்	யார்?

கால ம்	அன்பிைனப்	ேபாலேவ	ப க்க	 யாத ம்	வரம்பற்ற ம்	அன்ேறா	?
உங்கள்	எண்ணத்திேல	காலத்ைதப்	ப வத்தினால்	அளக் ம்	எ ச்சி
உண்டா மானால்	அப்ேபா 	ஒவ்ெவா 	ப வ ம்	மற்ற	எல்லாப்	ப வங்கைள ம்
ழ்ந் 	நிற்கட் ம்.

மற் ம்	இன்ைறய	நாள்,	கடந்த	காலத்ைத	நிைனவினா ம்	எதிர்காலத்ைத
வி ப்பத்தினா ம்	த வி	நிற்கட் ம்.
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அதன்பின்,	அந்	நகரத்தின்	 தியவர்க ள்	ஒ வர்,	'நல்லன,	தீயனவற்ைறப்பற்றி
எங்க க் 	விளக் ங்கள்'	என,	அவர்	 வார்:

உங்க ள்	உள்ள	நல்லைதப்பற்றி	மட் ேம	நான்	 ற ம்.	ஆனால்	தீைமையப்
பற்றியல்ல.
ஏெனனில்,	தன் ைடய	பசியா ம்	தாகத்தா ம்	சித்திரவைத	ெசய்யப்பட்ட,
நன்ைமயின்	ேவ வேம	தீைம	என்பதால்லாமல்,	தீைம	என்ப 	ேவெறன்ன?

உண்ைமயாகேவ,	நன்ைமயான 	தான்	பசிேயா க் ம்	ேபா ,	தன்	உணைவ
இ ண்ட	 ைககளி ம்	 டத்	ேத கின்ற ;	தண்ணீரில்லாமல்	நா	வறண்
தாகம்	எ க் ம்	ேபா ,	நச் 	நீைரக்	 டப்	ப கின்ற .

நீங்கள்	உங்க ள்	ஒன்றி	நிற் ம்	நல்லவர்கள்.
ஆனால்,	உங்கேளா 	நீங்கள்	ஒன்றி	நிற்காமலி க் ம்	ேபா ம்	நீங்கள்
ெகட்டவர்கள்	அல்லர்.
ஏெனனில்,	ப க்கப்பட்ட	வீ 	தி டர்களின்	 ைகயன் .	அஃ 	இரண்டாக்கப்பட்ட
ஒ 	வீ 	தான்.

க்கான்	இல்லாத	கப்பல்	இலக்கில்லாமல்	ஆபத் 	நிைறந்த	பல	தீ க க்கிைடேய
திரிந்தா ம்	கடலின்	அ த்தளத்திற் 	 ழ்கிப்	ேபாகா .

உங்கைளேய	தியாகம்	ெசய்ய	நீங்கள்	ேபாரா ம்	ேபா 	நீங்கள்	நல்லவர்கள்.
அப்ப யன்றி,	உங்கள்	இலாபத்ைத	மட் ேம	க தி	நிற் ம்	ேபா ட,	நீங்கள்
ெகட்டவர்கள்	அல்லர்.

ஏெனனில்,	நன்னலத்திற்காக	நீங்கள்	ேபாரா ம்	ேபா ,	நிலத்திேல	ஊன்றி,
நிலத்தின்	பாைல	உறிஞ் ம்	மரத்தின்	ேவைர	ஒப்பானவர்கள்	விர்கள்.
மரத்தின்	உச்சியிேல	உள்ள	பழம்	கீேழ	உள்ள	ேவைரப்	பார்த் ,	'உண்ைமயாகேவ	நீ
என்ைனப்	ேபாலப்	ப த் 	 ைம	அைடந் 	தன்ைனேய	 ைம ம்
ெகா த் வி ம்	தியாகியாக	இ ,'	என் 	ெசால்லா .

ஏெனனில்,	பழத் க் த்	தன்ைன	 ைமயாகக்	ெகா த் த்	தியாகம்	ெசய்வ
தான்	அதன்	இயல் ம்	ேதைவ ம்	ஆ ம்.	ஆனால்,	ேவ க்ேகா	நிலத்தின்	பயைன
உறிஞ் வ 	மட் ேம	அதன்	இயல் ம்	ேதைவ மா ம்.

நீங்கள்	உங்கள்	உைரயாடலிேல	விழிப்ேபா க் ம்ேபா



நல்லவர்கேள	.
ஆனால்,	 க்கத்திேல	உங்கள்	நாக் த்	த மாறிக்	க த்தின்றி	உள ம்ேபா ம்
நீங்கள்	ெகட்டவர்கள்	அல்லர்.

ஏெனனில்,	த மாறி	உள த ம்	வலியற்ற	நாைவப்	பலப்ப த் ம்.
உங்க ைடய	இலக்ைக	ேநாக்கி	நீங்கள்	உ தியான	ெப மிதம்
நைடேயா 	நடந் 	ேபா ம்ேபா 	நல்லவர்கள்.

ஆயி ம்	அவ்விலக்ைக	ேநாக்கிேய	நீங்கள்	தட் த்த மாறி
ெநாண் ச்	ெசன்றா ம்	நீங்கள்	ெகட்டவர்கள்	அல்லர்.
ெநாண் க ம்	பின்ேனாக்கிச்	ெசல்வதில்ைலேய.

	

வலி ம்	விைர ம்	மிக்க	நீங்கள்,	 டவர்கள்	 ன்னிைலயில்,	அவர்களிடம்	அன்
காட் கிேறாம்	என் ம்	ேநாக்கத்ேதா 	ெநாண் 	நடக்க	ேவண்டா.
நீங்கள்	எண்ணற்ற	ெநறிகளிேல	நல்லவர்கள்.	ஆனால்,

நல்லவர்களாத	இல்லாத	ேபா 	ெகட்டவர்களாக	இல்ைல.
அக்காலத்திேல	நீங்கள்	மந்தமாக ம்	ேசாம்பி ம்	நடக்கின்றீர்கள்	என்பதன்றி
ேவறில்ைல.
அந்ேதா!	மான்கள்	தங்கள்	ேவகத்ைத	ஆைமக க் க்	கற் த்தர	இயலாேத.

உங்கள 	ேப வமான,	தனக்ெகனக்	ெகாள் ம்	தன்னலமான	அவாவிேல
நன்ைம	நில கின்ற .	அந்த	அவாேவா	,	உங்கள்	யாவரிடத்தி ம்	உண் .

ஆனால்,	சிலரிடத்திேல	அந்த	அவாவான ,	மைலய க்கத்திேல	உள்ள
ெபா ள்கைள ம்,	காட் ன 	இனிய	இைசைய ம்	நல்லன ம்	தீயன ம்
மந் 	கடலிேல	கலக்கச்	ெசல் ம்	ெப ெவள்ளத்ைதப்ேபால	அைமந்தி க் ம்.

மற் ம்	சில க்ேகா	அந்த	அவா,	ஊர்ந் 	ெசன் 	பல	வைள கைள ம்
தி ப்பங்கைள ம்	ெபற் க்	கடைலச்	ெசன் 	அைட ன்	மிக	மந்தகதியிற்
ெசல் ம்	ஆற்ைறப்	ேபால	அைமந்தி க் ம்.
ேபராைசக்காரன்	 ைறவாக	வி ம் கின்றவைன	ேநாக்கி,	'நீ	ஏன்	நின் 	நின்
வ கிறாய்,	விைரந் 	வரவில்ைல	?'	எனக்	 றாதி க்கட் ம்.
ஏெனனில்,	உண்ைமயிேலேய	நல்லவன்	ஆைடயற்ற	மற்றவைன	ேநாக்கி	உன்	உைட
எங்ேக	என்ேறா,	வீ 	இல்லாதவைனப்	பார்த் 	உன்	வீ 	என்னவாயிற் 	என்ேறா
ேகட்பதில்ைல.
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ஆங்கி ந்த	ேகாயில்	அர்ச்சகரின்	மைனவி	அவைர	ேநாக்கி,	'ஐய!
பிரார்த்தைனையப்	பற்றிச்	சற் 	விளக் ங்கள்'	என்றார்.

அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்.
நீங்கள்	உங்கள்	 யரத்தி ம்	ேதைவயி ம்	பிரார்த்தைன	ெசய்கின்றீர்கள்.	உங்கள்
மகிழ்ச்சியின்	 ைமயி ம்	வாழ்நாள்களின்	நிைறவி ம்	 ட	நீங்கள்
பிரார்த்திக்க	ேவண் மன்ேறா?
ஏெனனில்,	நிைலத் 	வாழ்கின்ற	பரெவளியிேல	உங்கள்	உள்ளம்	கலக்க
வியாபித்தேல	பிரார்த்தைன	என்பதல்லாமல்	ேவெறன்ன?

உங்க ைடய	இ ைள	மட் ம்	பரெவளியிேல	ெசாரிந் வி வ 	உங்க க் ச்
சாந்திையத்	த மானால்,	உங்கள்	இதயத்தின்	ைவகைறையக் ட	அந்தப்
பரெவளியிேல	ெபய் வி வ ம்	உங்கள்	மகிழ்ச்சிக்காகேவ	பிரார்த்தைனக்காக,
உங்கள்	ஆத்மா	உங்கைள	அைழக் ம்	ேபா ,	நீங்கள்	அ வைதத்	தவிர்த்
ேவெறான் ம்	உங்களால்	ெசய்ய	 யாதாயின்,	நீங்கள்	அழ	அழ		அந்த	ஆத்மா,
உங்கைள	நீங்கள்	வாய்விட் ச்	சிரிக் ம்	வைர,	உங்கைள	ேம ம்	ேம ம்
கி கி த் த்	 ண் வி ம்.
நீங்கள்	தியானிக் ம்	அந்த	ேநரத்திேல	தியானிக் ம்	காலம்	தவிர,	பிற
ேநரங்களில்	உங்களால்	சந்திக்க	இயலாதவர்களான	பிரார்த்தைன	ெசய் ம்
பல்ேலாைர ம்,	பரெவளியிேல	சந்திக்க	நீங்கள்	ேமன்ேமல்	உயர்கின்றீர்கள்.
எனேவ,	கண் க் ப்	 லப்படாத	அந்தப்	ெபரிய	ேகாயி க் 	நீங்கள்	ெசல்வ ,
ெப மகிழ்ச்சிக் ம்,	இனிய	ஒ ைமப்பாட் ணர் க் மன்றி,	மற்ெறான் க்
அன் 	என	இ க்கட் ம்.

ஆனால்,	அப்	ெபரிய	ேகாயி க் 	நீங்கள்	ெசல்வ 	வரம்	ேகட் 	இ ப்பதற்காக
அன்றி	ேவெறதற் ம்	அன் 	எனில்	நீங்ககள்	எைத ம்	அங் ப்	ெபற யா .

அத ள்	நீங்கள்	 ைழவ 	உங்கைளத்	தாழ்ைமப்ப த்திக்
ெகாள்ளேவ	எனில்,	நீங்கள்	ேம யர்த்தப்படமாட் ர்கள்.

மற்றவர்களின்	நன்ைமக்காகேவ ம்	நீங்கள்	வரம்	ேகட் 	இரப்பதற் 	அங் ச்
ெசல்வீர்களாயின்,	உங்கள்	பிரார்த்தைன	ேகட்கப்படமாட்டா .

பிறரால்	காணப்படாமல்	அக்	ேகாயி க் ள்	நீங்கள்	 ைழவேத	நல்ல .



வார்த்ைதகளால்	நீங்கள்	எப்ப ப்	பிரார்த்தைன	ெசய்வ
என் 	நான்	 ற யா .

உங்கள்	உத கள்	 லமாக	இைறவேன,	வார்த்ைதகைள	 க்க	ைவக் ம்
ேநரம்	தவிர,	மற்ற	ேநரங்களில்	இைறவன்	உங்கள்	பிரார்த்தைனகைளக்
ேகட்பதில்ைல.
கடல்,	கா ,	மைல	இவற்றின்	பிரார்த்தைனகைள	நான்
உங்க க் க்	கற் த்தர	இயலா .

மைல,	கா ,	கடல்	இவற்றிைடேய	பிறந்த	நீங்கள்	உங்கள்
இதயத்திேல	அவற்றின்	பிரார்த்தைனையக்	காண	இய ம்.
நீங்கள்	இரவின்	அைமதியிேல	 ர்ந் 	கவனிப்பீர்களானால்,	அைவ
ெமளனத்ேதா 	இவ்வண்ணம்	 வைதக்	ேகட்பீர்கள்.

'எங்கள்	இைறவேன,	எம 	சிற ள்ள	ஆத்மாேவ	,	எங்க ள்
எ ம்	உணர் 	உம 	உணர்ேவ.
எங்க ள்	எ ம்	வி ப்பங்கள்	உம 	வி ப்பேம.

'உம் ைடய	தாய்	எங்கள்	இர கைள,	உம் ைடயதான
பகலாக	மாற் வ ம்	எங்க ள்	எ ம்	உம 	 ண் தேல.
'நாங்கள்	எைத ம்	உம்மிடம்	ேகட்க	ேவண் யேத	இல்ைல.	ஏெனனில்,	எங்க க்
எ 	ேதைவ	என்பைத,	அைவ	எங்கள்	உள்ளத்தில்	ேதான் வதற் 	 ன்னேர	நீர்
அறிவீர்.

'எங்கள 	ேதைவ	பரம்ெபா ளாகிய	நீேர.	உம்ைம	மட் ேம,	அதிகமாக
எங்க க் க்	ெகா ப்பதன்	 லம்	நீர்	அைனத்ைத ம்	எங்க க் த்	த கிறீர்
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ஆண் க் 	ஒ ைற	அந்நகரத்திற் 	வ கின்ற	ஒ 	 றவி,	அவர்	 ன்	வந் ,
'எமக் 	மகிழ்ச்சிையப்பற்றிக்	 ங்கள்'	என,	அவர்	 வார்:

மகிழ்ச்சி	என்ப 	வி தைல	கீதம்.	ஆனால்,	அ 	வி தைலயன் .	அ 	உங்கள்
ஆைசயின்	மலர்ச்சி.	ஆனால்,	அ 	உங்கள்	ஆைசயின்	பலன்	அன் .	அ 	உயர்ச்சி
என் 	 றப்ப ம்	ெப ம்பள்ளம்.	ஆனால்,	அ 	பள்ள மன் 	உயர்ச்சி மன் .
அ 	சிைறப்ப த்தப்பட்ட	சிற ைடய	ஒ 	பறைவ.	ஆனால்,	அ 	அப்	பறைவையச்
ழ்ந் ள்ள	ெவளியன் .	ஆம்!	உண்ைமயில்	மகிழ்ச்சி	ஒ 	வி தைல	கீதேம!

நீங்கள்	உங்கள்	இதயத்தின்	 ைமேயா 	மகிழ்ச்சி	எ ம்	அந்த	இைசையப்	பாட
நான்	மகிழ்ேவன்.	ஆனால்,	நீங்கள்	அவ்வின்னிைசயிேல	உங்கள்	இதயத்ைத
எல்லாம்	இழந் விட	ஒப் க்	ெகாள்ள	மாட்ேடன்.

உங்களிேல	சில	இைளஞர்கள்,	யா ம்	மகிழ்ச்சியிேல	தான்	உள்ளெதன் ம்
ேநாக்கத்ேதா 	அதைனேய	அைடய	 யல்கின்றனர்.

நீங்கேளா	அவர்கைளச்	சீர் க்கி	நியாயம்	 றிக்	கண் க்கின்றீர்கள்.
நான்	அவர்கைளப்பற்றித்	தீர்ப்பளிக்கமாட்ேடன்;	கண் க்க ம்	மாட்ேடன்;	மாறாக,
அவர்கள்	மகிழ்ச்சிையத்	ேதட	அ மதிப்ேபன்.

அவர்க ம்	மகிழ்ச்சிையத்	ேத க்	கா வார்கள்.	ஆனால்,	அைத	மட் ம்
தனித்தன் .

மகிழ்ச்சியின்	உடன்பிறந்த	சேகாதரிகள்	எ வர்	ஆவர்.	அவர்க க் ள்ேள
கைடக் ட் த்	தங்ைக	 ட	மகிழ்ச்சிையக்	காட் ம்	அழ 	மி ந்தவள்.
கிழங்ைகத்	ேதாண் 	எ க்க	 ய ம்	மனித க் ப்	 ைதயல்	கிைடத்தி க்கிற
ெசய்தி	நீங்கள்	ேகள்விப்படாததா?
உங்களிேல	சில	 தியவர்கள்,	ஏேதா	 ேபாைதயில்	தாங்கள்	ெசய்த
தவற் க்காக	வ த்தப்ப வைதப்	ேபாலத்	தம 	மகிழ்ச்சிைய
நிைன ர்கின்றனர்.

வ ந் தேலா,	உள்ளத்திைன	 ள்ள	ேமக	 ட்டத்திைன
ஒத்தேத	அல்லாமல்	அத ைடய	 ய	தன்ைமயன் .

அவர்கள்	தாங்கள்	அைடந்த	மகிழ்ச்சிைய	நன்றி ணர்ேவா 	ேவனிற்காலத்திேல
ெசய்த	அ வைடைய	நிைனப்பைதப்	ேபால	நிைனக்க	ேவண் ம்.



ஆயி ம்	அவர்கள்	தாமைடந்த	மகிழ்ச்சிக்காக	இரங் வதால்,	உளத் க்
ஆ தல்	கிைடக் மானால்	அங்ஙனேம	ஆ தல்	அைடயட் ம்.
உங்களிேல	சிலர்	மகிழ்ச்சிையத்	ேத வதற் ரிய	இளைமைய ம்,	நிைன
ர்தற் ரிய	 ைமைய ம்	வாய்த்தவர்கள்	அல்லர்.

ேத த ம்	நிைன ர்த ம்	ஆகிய	தம்	அச்சத்தினாேலேய,	அவர்கள்	எல்லா
மகிழ்ச்சிகைள ம்	ெவ த் 	ஒ க்கிவி கின்றனர்.	இல்ைலேயல்	அவர்கள்
தங்கள 	உயிராற்றைல	(ஆத்மசக்தி)	அலட்சியப்ப த்திேயா,	அதற் 	ஊ
ெசய்ேதா	-	வி வார்கள்.
ஆனால்,	அவர்களின்	அப்ப ப்பட்ட	ஒ க்கிவி ம்	தன்ைம ம்
அவர்கள 	மகிழ்ேவயாம்.

இைதப்	ேபாலேவ	தங்கள்	ந ங் ங்ைககளால்	கிழங்ைகத்	ேதாண் 	எ க்க
ய ம்	ேநரத்தி ம்,	அவர்கள்	 ைதயைலக்	கண்ெட க்கின்றனர்.

உயிராற்றைல	ஊ 	ெசய்ய	யாரால்	 ம்?	இரவிேல	இன்னிைச	பா ம்	பறைவயால்
இரவின்	அைமதிையக்	ெக க்கேவா,	மின்மினியால்	விண்மீன்கைள	ஊ
ெசய்யேவ	 மா?
உங்கள்	தீச்சட் யின்	 ைக ம்	தீ ம்	காற்ைறக்	கனமாக்கி	விட	 மா?

உங்கள 	ைகத்த யால்	கலக்கிவிடத்தக்க,	அைமதியான	சிறிய	 ளம்	ேபான்ற
தான்	உயிராற்றெலன	நீங்கள்	நிைனக்கின்றீர்களா?
நீங்கள்	உங்கள்	மகிழ்ச்சிையப்	பல	ேநரங்களில்	தியாகம்	ெசய்வதன்	 லமாக,
அந்த	மகிழ் க்கான	வி ப்பத்ைத	உங்கள்	ஓய் 	ேநரத் க்ெகனச்	ேசமித்
ைவக்கின்றீர்கள்.
இன்ைறக் 	விலக்கிய	அல்ல 	விலகிய	ஒன் 	நாைளக் 	நமக்காகக்
காத்தி க்கின்றெதன்பைத	அறியாதவர்	யார்?

தன் ைடய	வாரிைச ம்	தனக் ரிய	ேதைவைய ம்	உங்க ைடய	உடல்	உணர்ந்ேத
உள்ள .	அஃ 	ஏமாற்ற	 யாத	ஒன்றா ம்.
உங்கள்	உடேல	உங்கள்	ஆத்மாவின்	வீைண	.

அந்த	வீைணயிலி ந் 	இனிய	இைசையேயா	அபஸ்வரங்கைளேயா	மீட் வ
உங்களிடத்திேல	தான்	உள்ள .

இப்ேபா 	உங்கள்	இதயத்ைத	நீங்கள்	பார்த் ,	நாம்	எப்ப த்	தான்	மகிழ்விேல
நன்ைமைய ம்	தீைமைய ம்	ேவ ப த்திக்	காண ம்	எனக்	ேகட்கின்றீர்கள்.
வயற் றத்திற் ம்	 ங்கா க் ம்	ெசல் ங்கள்.	அங்ேக	மலர்ந் ள்ள



மலர்களிலி ந் 	ேதைனச்	ேசகரிப்பதால்	ேதனீ	மகிழ்ச்சியைடகின்றெதன்பைத
அறிவீர்கள்.	ஆனால்,	அந்தத்	ேதனீக் த்	தன்	ேதைனத்	த வ 	 ட,	மல க்
மகிழ்ச்சிேய	ஆ ம்.
ஏெனனில்,	ேதனீக் 	மலர்	என்ப 	வாழ்க்ைகயின்	ஊற் .	மல க்ேகா	ேதனீ	ஒ
காதல்	 வன்.

மலர்,	ேதனீ	இரண் க் ேம,	ெகா ப்ப ம்	ெப வ ம்	இன்றியைமயாத	ேதைவ ம்
இன்பத்தின்	உச்ச	நிைல ம்	ஆ ம்.
ஆர்பலீஸ்	நாட் 	மக்கேள,	உங்கள்	இன்ப	நிைலயிேல	-	மகிழ்ச்சியிேல,	மலைரப்
ேபால ம்	ேதனீையப்	ேபால ம்	திகழ்ந் 	வா ங்கள்.
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அதன்பின்	ஒ 	கவிஞன்	அவைரப்	பார்த் ,	'ஐய!	அழைகப்

பற்றிச்	சிறி 	ெசால் ங்கள்'	என்றான்.	அவர்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்:
அழ 	எங்ேக	உள்ள 	என் 	உங்களால்	ேதட	 மா?	அந்த	அழேக	உங்கள்
வழியாக ம்	வழித் ைணயாக ம்	இ ந்தாலன்றி,	அைத	நீங்கள்	எப்ப க்
கண் பி க்க	 ம்?
அந்த	அழேக	உங்கள்	வார்த்ைதகளின்	ேகார்ைவயாக

அைமந்தாலன்றி,	அைதப்பற்றி	நீங்கள்	எப்ப ப்	ேபச ம்?
வ த்தப்ப ேவா ம்	 ன்பப்ப ேவா ம்,	அழ 	என் ம்	நங்ைக,	பரி ம்	கனி ம்
உைடயவள்;	தனக்ேக	உரிய	ெப மிதத்தினால்	நாணத்ேதா 	நைடபயி ம்	கன்னித்
தாையப்	ேபால்,	அந்த	அழ 	நம்மிைடேய	நைட	பயில்கிறாள்	என்கின்றனர்.
ஆர்வம்	மிக்கவர்கேளா	அப்ப யன் .	அழெகன்ப 	வன்ைம ம்	அச்ச ம்
நிைறந்த .	 யைலப்	ேபால,	அ 	நம்	கால யில்	உள்ள	 மிைய ம்	ேம ள்ள
விண்ைண ம்	அைசத் 	ஆட் வி கின்ற 	என்கின்றனர்.

கைளப் ற்றவர்க ம்	சலிப்பைடந்தவர்க ம்,	அழெகன்ப 	நம்	காதின்	அ கிேல
கி கி க் ம்,	ெமன்ைமயாக	ரகசியமாகப்	ேப ம்	தன்ைம	வாய்ந்த .	நம் ைடய
ஆத்மாவிேலதான்	அ 	உைரயா ம்	என் ம்,	சிறிய	 டர்	இ க்கஞ்சி
ந ங் வைதப்ேபால,	நம் ைடய	அைமதியிேல	அத ைடய	 ரல்	வைளந்
ெகா க்கின்ற 	என் ம்	 கின்றனர்.
ஆனால்,	அைமதியற்றவர்கள்	அந்த	அழ 	மைலயினிைடேய
உ வைத	நாம்	ேகட் க்கிேறாம்	என் ம்,

அவ்வழகின 	ஒலியிலி ந்ேத	விலங்கினத்தின்	 ளம்	ெபாலி ம்,	பறைவச்
சிறகின்	படபடப் ம்,	சிங்கத்தின்	 ழக்க ம்	உண்டாகின்றன	என் ம்
உணர்கின்றனர்,
நகரத்ைத	இரவிேல	காவல்	காக் ம்	காவலன்	,	அழ 	என்ப 	கீழ்த்திைசயிேல
ைவகைறேயா 	தான்	ேதான் கிற 	என்கிறான்.

உச்சி	ேவைளயிேல	உழவர்க ம்	வழிப்ேபாக்கர்க ம்,

நாங்கள்,	அவ்வழ 	மாைல	ேநரத்தின்	பலகணியிேல	சாய்ந் ,	நிலத்ைத
ேநாக் வைதக்	கண் க்கிேறாம்	என்கின்றனர்.



வீதியில்	உைறந் 	கிடக் ம்	பனிக்கட் ையக்	 ட் த்	தள் ம்	பணியாளேனா
அழெகன்ப .	மைல கட் ன்	மீதி ந்
தாவிக்	 தித் 	வசந்தத்ேதா 	தான்	வ ம்	என்கிறான்.

ேகாைடயிேல	அ வைட	ெசய் ம்	உழவர்கள்	அழெகன் ம்	நங்ைக,
சரத்காலத்திேல,	தன்	 ந்தலில்	பனித் ளிகள்	ெசாட்டச்	ெசாட்ட	இைலக ேட
நடனமா வைத	நாங்கள்	கண் க்கிேறாம்	என்கின்றனர்.
அழைகப்	பற்றி	நீங்கள்	இப்ப 	எல்லாம்	ேபசி	இ க்கிறீர்கள்.
ஆனால்,	உண்ைமயிேல	நீங்கள்	அழைகப்	பற்றிப்	ேபசேவ	இல்ைல.	உங்க ைடய
நிைறேவற்றப்படாத	ேதைவகைளப்	பற்றிேய	தான்	நீங்கள்	ேபசி ள்ளீர்கள்.

அழெகன்ப 	ஒ 	ேதைவயன் ;	மகிழ்ச்சியின்	உச்சம்.
அஃ 	ஒ 	நீர்ேவட்ைக	ெகாண்ட	வறண்ட	நாேவா,	இரப்பதற்ெகன	நீட் ம்
ெவ ங்ைகேயா	அன் .	உண்ைமயிேலேய	அ 	ஒ 	ெகா ந் 	விட்ெடரி ம்
இதய ம்,	மந்திரத்தால்	கட் ண்ட	உயிராற்ற மாம்.	அ 	நீங்கள்	பார்க்கின்ற
உ வ மன் ;	ேகட்கின்ற	இன்னிைச மன் .

ஆனால்,	அழெகன்ப 	நீங்கள்	உங்கள்	கண்கைள	 க்	ெகாண் ப்பி ம்
கா ம்	உ வமாக ம்,	உங்கள்	கா கைள	அைடத் க்	ெகாண் ப்பி ம்
ேகட்கின்ற	இன்னிைசயாக ம்	விளங் வதா ம்.

அ 	பிழியப்பட்ட	மரப்பட்ைடயின்	சாற்றிேல	வ த்ெத க் ம்	பானமன் ;
அதல்லாமல்	 ர்	அலேகா 	இைணக்கப்பட் ள்ள	சிற க மன் .

உண்ைமயிேலேய	அஃ 	எக்கால ம்	மலர்ந் ள்ள	 ங்கா ம்	எக்கால ம்	பறந்
திரிகின்ற	ேதவ தர்களின்	 ட்ட ம்	ஆ ம்.
ஆர்பலீஸ்	நகர	மக்கேள,	வாழ்க்ைக	தன 	 னிதமான	 கத்திைரைய	விலக் ம்
ேபா ,	வாழ்க்ைகேய	அழ 	வாய்ந்த .

ஆனால்	நீங்கேள	வாழ்க்ைக.	நீங்கேள	அதன்	 கத்திைர	.
அழேகா	ேதாற்ற ம்	 மற்ற .	அ 	தன்ைனத்	தாேன	ஒ 	கண்ணா யில்
காண	வல்ல .

ஆனால்,	நீங்கேள	ேதாற்ற ம்	இ தி ம்	அற்றவர்களா ம்	நீங்கேள
கண்ணா யாக ம்	இ க்கின்றீர்கள்.
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பின்னர்	ஒ 	வய 	 திர்ந்த	 சாரி	அவைர	ேநாக்கி,	'எங்க க் ச்
சமயத்ைதப்பற்றிச்	ெசால் ங்கள்'	என,	அவர்	 றினார்:

நான்	உங்களிைடேய	இன் ,	ேவ 	எைதப்பற்றியாவ 	ேபசிேனனா?
சமயம்	என்ப 	எல்லாச்	ெசயல்க ம்	எல்லாச்	சிந்தைனக ேமயன்ேறா?
அ தான்	ெசயல்க ம்	சிந்தைனக ம்	இல்ைலயாயி ம்,	ைககள்	கல்ைலச்
ெச க் ம்	ேபாேதா,	தறிையச்	ெசப்பனி ம்	ேபாேதா,	மக்கள்	ஆத்மாவிலி ந்
தி ெரன	உதயமா ம்	வியப் ம்	உணர் ேம	அன்ேறா?

யாரால்	தன் ைடய	ெசயல்களில்	இ ந் 	தன்	வி வாசத்ைதத்	 ண் த் க்
ெகாள்ள	 ம்?	அல்ல 	தன்	ெதாழிலில்	இ ந் 	தன்	நம்பிக்ைகையப்	பிரிக்க

ம்?
யார்	தன் ைடய	காலத்ைதத்	தனக் 	 ன்னால்	பரப்பி,	இ 	கட க்காக,
இஃ 	எனக்காக	என் ம்,
இஃ 	என்	ஆத்மா க் ,	இஃ 	என்	உட க் 	என் ம்	 ற	 ம்?

எல்லா	நாழிைகக ம்	ஓர்	ஆத்மாவிலி ந் 	மற்ேறார்	ஆத்மா க் ச்	சிறக த் ப்
பறப்பனேவ.
யார்	தம் ைடய	ஒ க்கேம,	தனக் ச்	சிறந்த	ஆைட	எனக்	ெகாள்கின்றனேரா
அவ க் 	ேவ 	ஆைடேய	ேதைவ	இல்ைல	.
ய ம்	ஞாயிற்றின்	ெவப்ப ம்	அவர்	உடைலத்	 ைளத்	ெத க்க	 யா .

எவன்	தன் ைடய	நடத்ைதக க் 	நீதி	 ல்கைள	ஆதாரம்	காட் கிறாேனா,
அவன்	தன் ைடய	பண்ணிைசக் ம்	 யிைலக்	 ட் ல்	அைடத்தவன்	ஆவான்.

தந்தரமான	கீதம்	இ ம் க்	கத க க் ள்ளி ந் 	கிளம் வதில்ைல	.
யா க் 	வழிபா 	என்ப 	திறந் 	 டக் ய	ஒ 	பலகணியாக
விளங் கின்றேதா,	அவர்	வி யற்காலம்	 தல்	அ த்த	வி யற்காலம்	வைரயி ம்
உள்ள	காலெமல்லாம்,	வழிபா 	ெசய் ம்	பலகணியாக	விளங் ம்	தன்	ஆத்மாவின்
வீட்ைடக்	கண்டவர்	அல்லர்.

உங்க டைய	அன்றாட	வாழ்ேவ	உங்கள்	ேகாயி ம்	சமய மா ம்.
நீங்கள்	அதில்	 ைழ ம்ேபாெதல்லாம்	உங்களிட ள்ள	அைனத்ைத ம்	எ த் ச்
ெசல் ங்கள்.



கலப்ைப,	உைலக்களம்,	சம்மட் ,	வீைண	 தலிய	யாவற்ைற ம்	நீங்கள்	உங்க டன்
எ த் ச்	ெசல் ங்கள்,	இைவெயல்லாம்	உங்கள்	ேதைவக் ம்	மகிழ்ச்சிக் மாக
நீங்கள்	அைமத் க்	ெகாண்டைவேய.
ஏெனனில்,	உங்கள்	கற்பைனயினால்,	நீங்கள்	உங்கள்	சாதைனகைளக்	காட் ம்
உயரேவா,	உங்கள்	ேதால்விகைளக்	காட் ம்	கீழாகத்	தாழேவா	மாட் ர்கள்.

மற் ம்	நீங்கள்	எல்லாைர ம்	உங்க டன்	அைழத் ச்	ெசல் ங்கள்.
ஏெனனில்,	ெவ ம்	வழிபாட் ன்	 லமாக,	அவர்கள 	நம்பிக்ைகையக்	காட் ம்
நீங்கள்	உயரப்	பறக்கேவா,	அவர்கள்	தம்	நம்பிக்ைக	இழந்த	பரிதாப	நிைலையக்
காட் ம்	உங்கள்	பணிவினால்	நீங்கள்	தாழேவா	 யா .

நீங்கள்	இைறவைன	அறியக்	 மானால்,	வாழ்க்ைகச்	 த்திரங்க க் ப்
ேப ைர	ெசய்யாதீர்கள்.

அைதவிட	உங்கைளச்	 ற்றி	ேநாக் ங்கள்.
இைறவன்	உங்கள்	 ழந்ைதக டன்	விைளயா க்	ெகாண் ப்பைதக்
காண்பீர்கள்.
ெவட்டெவளிையக்	கா ங்கள்.	இைறவன்	 கில்	மீ 	நடந் 	ெசன் ,
மின்னெலனத்	தன்	ைககைள	நீட் 	மைழ ேட	கீழிறங் வைதக்	காண்பீர்கள்.

அவன்	மலர்களிேல	 வலித்த .	பின்	ேம 	மரக்கிைளகளிேல	தன்	ைககைள
நீட் 	உங்கைள	அைழப்பைத ம்	நீங்கள்	காண்பீர்கள்.
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ஆல்மித்ரா	பின்னர்	அவைர	ேநாக்கி,	'நாங்கள்	இப்ேபா 	மரணத்ைதப்பற்றி
விளக்கங்	ேகட்கிேறாம்'	என,	அவர்	ெசால்வார்:

மரணத்தின்	இரகசியத்ைத	நீங்கள்	அறிய	ேவண் ம்.
ஆனால்,	வாழ்க்ைகயின்	இதயத்திேல	ேத னால்	அன்றி,	நீங்கள்	அைத
எவ்வண்ணம்	காண	இய ம்?
இரவில்	மட் ேம	காணக்	கண்	பைடத்திட்ட	ஆந்ைத,	பகலில்	காண	இயலாததால்
ஒளியின்	தத் வத்ைத	அஃ 	அறிய	 யா .

உண்ைமயாகேவ	மரணத்தின்	ஆற்றைல	நீங்கள்	காண	வி ம்பினால்	உங்கள்
வாழ்வின்	ப 	உடைலக்	காண,	இதயத்ைத	நன் 	திறந் 	வி ங்கள்.
ஏெனனில்,	வாழ் ம்	மரண ம்	நதி ம்	கட ம்	ேபால்	ஒன்ேறயா ம்.
உங்கள்	நம்பிக்ைக,	ஆைச	இவற்றின்	ஆழத்திேல	எட்டாத்	ெதாைலவின்	ெமளன
அறி 	தங்கி ள்ள .

பனிப்படலத்தின்	கீேழ	நிலத்தின்	அ யில்	 ைதந் ள்ள	ஒ 	விைத	கன
காண்பைதப்	ேபால,	உங்கள்	இதயம்	வசந்தத்ைதப்	பற்றிக்	கன 	காண்கிற .

கன கைள	நம் ங்கள்.	ஏெனனில்,	அவற்றிேல	தான்	ேமாட்சத்தின்	வாயில்
அைமந்தி க்கிற .

மரணத் க் 	நீங்கள்	அஞ்சி	ந ங் தல்	ெகளரவத்தின்	அைடயாளமாகத்	தன்
தைலமீ 	ைகைவக்கக்	ைகைய	நீட் ம்	அரசன்	 ன்னர்	நிற் ம்	ஓர்	ஆட் ைடயன்
ந ங் கின்ற	ந க்கத்ைதப்	ேபான்றேத	ஆ ம்.

ஆட் ைடய க் த்	தன்	ந க்கத்தின்	அ த்தளத்திேல	தான்	அரசனின்
ெகௗரவத்ைதப்	ெபறப்	ேபாகிேறாம்	எ ம்	மகிழ்ச்சி ம்	உள்ளதன்ேறா	?
மாறாக,	அைதக்	காட் ம்	அவன்	தன் ைடய	ந க்கத்ைதப்பற்றிய	உணர் ம்
அதிகமாகப்	ெபற்றி க்கிறான்	அல்லேனா?
இறந் 	வி தல்	என்ப 	என்ன?	பனிக்கட் ையப்	ேபாலப்	 யலிேல	நின் ,
கதிரவனால்	உ கிப்	ேபாவைதப்	ேபாலன்றி	மற்ெறன்ன?

ச் வி வைத	(உயிர்ப்ைப	)	அத ைடய	ஓய்வற்ற	அைலகளில்	இ ந்
வி தைலயளித் ,	அதன்	 லமாக,	அந்த	 ச் 	உயர்ந் 	வியாபித் த்	தைளயற்ற
கட ைளத்	ேத வைதத்	தவிர,



ச் 	நின் விட்ட 	என்பதற் ப்	ெபா ள்	என்ன?

அைமதி	என் ம்	ஆற் 	நீைரப்	ப கினால்	தான்	உங்களால்	நிச்சயமாகப்
பாட ம்.	மைல	உச்சிைய	நீங்கள்	அைடந்த	பின்னர்	தான்	உங்களால்	இன் ம்
ேமேல	உயர	 ம்.

நிலம்	எப்ேபா 	உங்கள்	உ ப் க க் 	உரிைம	ெகாண்டா கிறேதா	அப்ேபா 	தான்
உங்களால்	உண்ைமயில்	களிக் த்தாட	 ம்.
	

	

	

	

	

	



28.	�����
	

அப்ேபா 	மாைலக்காலம்	ஆயிற் .

ஆல்	மித்ரா	என் ம்	அத்	தீர்க்கதரிசினி,	'இந்த	நா ம்,	இந்த	இட ம்,	பல
தத் வங்கள்	அைனத்ைத ம்	விளக்கிய	உங்க ைடய	ஆத்மா ம்	வாழ்க
என்றாள்.
அதற் 	அவர்	ேபசியவன்	நானா?
ேகட்பவ ள்	நா ம்	ஒ வன்	அல்லேனா'	என்றார்.

பின்னர்	அவர்	ேகாயிலின்	ப க்கட் கைள	விட் க்	கீழிறங்கிச்	ெசன்றார்.	எல்லா
மக்க ம்	அவைரப்	பின்ெதாடர,	அவர்	கப்பைலச்	ெசன் 	அைடந் ,	அதன்	ேமல்
தட் ல்	ஏறி	நின்றார்.	ஆங் 	நின் 	அவர்	மக்கைள	ேநாக்கித்	தம்	 ரைல
உயர்த்திக்	 றத்	ெதாடங்கினார்.
ஆர்பலீஸ்	நகர	மக்கேள,	உங்கைள	விட் ப்	பிரிந் 	ெசல்லக்
காற் 	என்ைனப்	பணிக்கிற .	காற்ைறக்	காட் ம்	நான்	விைர 	 ைறந்தவேன.
ஆயி ம்	நான்	ேபாகத்	தான்	ேவண் ம்.

நாங்கள்	 றவிகள்,	நாேடா கள்;	எப்ேபா ம்	தனித்த	ெநறிையத்	ேத பவர்கள்;
எங் ம்	ஒ 	நாைளக்	கழித்த	இடத்திேல	ம நாைளத்	ெதாடங்காதவர்கள்.	மற் ம்
உதிக்கின்ற	ஞாயி .	மைறந்த	மாைலக்	கால	ஞாயி 	விட்ட	இடத்திேல	எங்கைளக்
காண்பதில்ைல.	நிலம்	உறக்கத்தில்	உள்ள	ேநரத்தி ம்	நாங்கள்	சஞ்சரிக்கிேறாம்.
நாங்கள்	பி ங்கிப்	ேபா தற்கியலாத	உ தியான	ெச களின்	விைதைய
ஒத்தவர்கள்.	எங்க ைடய	இதயத்தின்	 ைமயான	ப த்த	நிைலயிேல	தான்,
நாங்கள்	 யலால்	உந்தப்பட் ச்	சிதற க்கப்ப கிேறாம்.
உங்க டன்	கழித்த	என்	நாள்கேளா,	மிகச்	சில.	மற் ம்

என்	ெமாழிகேளா	அவற்றி ம்	மிகச்	 க்கமானைவ.
ஆனால்,	என்	ெமாழிகள்	உங்கள்	கா களில்	இ ந் 	ேதய்ந் 	மைறந்தாேலா,
என் ைடய	அன் 	உங்கள்	நிைனவில்	இ ந் 	நீங்கிவிட்டாேலா	நான்	தி ம்ப ம்
வ ேவன்.

நன் 	ெசழித்த	இதயத்ேதா ம்,	உங்கள்	ஆத்மா க் 	மிக்க	பயன்	விைளவிக் ம்
உத கேளா ம்	நான்	மீண் ம்	வந் 	உைரயா ேவன்.

ஆம்!	நான்	ப வத்ேதாேட	வ ேவன்.



என்ைன	மரணம்	மைறத் 	வி ம்,	மகத்தான	ேமானம்	என்ைன	ஆட்ெகாண்ட
ேபாதி ம்	நான்	உங்கள 	அறிவாற்றைலத்	ேத ேவன்	.

ஆனால்,	நான்	ஒ 	பய மில்லாமல்	உங்கைளத்	ேதடமாட்ேடன்.

நான்	ேபசியதில்	ஏதாவ 	உண்ைம	உள்ளதானால்,	என்	ெசாற்கள்	உங்கள்
சிந்தைனேயா 	உறவா யைதக்	காட் ம்,	நான்	 றியதில்	உள்ள	அந்த
உண்ைமேய	தன்ைனத்	தாேன	ெதளிந்த	 ரலால்	ெவளிப்ப த் ம்.
ஆர்பலீஸ்	நாட் 	மக்கேள,	நான்	காற்ேறாேட	பயணம்
ெசய்கிேறன்.	ஆனால்,	ெவ ம்	 னியத் க் ள்	அல்ேலன்.

இன்ைறய	நாள்,	உங்க ைடய	ேதைவகைள ம்	என் ைடய	அன்ைப ம்	நிைற
ெசய் ம்	நாளாக	அைமயாமல்	ேபா மானால்,	அ த்த	நா க் ரிய
வாக் தியாகவாவ 	இஃ 	இ க்கட் ம்.
	

மனிதனின்	ேதைவகள்	மா தல்	அைடவன.	ஆனால்	அவ ைடய	அன் ம்,
அவ்வன் 	தன்	ேதைவைய	நிைறேவற்றிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் ம்	ஆைச ம்
மாற்றம்	அைடயாதைவேய.

ஆைகயால்,	மிகப்	ெபரிய	ேமான	சாம்ராஜ்யத்தினின் 	நான்
தி ம்பி	வ ேவன்	என்பைத	உணர்வீர்களாக!
அதிகாைலயில்	வயல்ெவளியிேல	பனிநீைரப்	 ல்	 னிேமல்	எச்சமாக்கி
மைறந் வி ம்	 பனி	ேமல்	எ ம்பிக்	கார் கிேலா 	கலந் 	பின்னிப்	பின்னர்
மைழயாகத்	தி ம்பி	வ ம்.

நான்	அந்த	 பனிையப்	ேபால	இல்லாமலில்ைல.
இரவின்	அைமதியிேல	நான்	உங்கள்	வீதிகளிேல	உலாவிேனன்.	என் ைடய
ஆத்மாேவா	(உயிராற்றேலா)	உங்கள்	இல்லங்களின்	உள்ேள	 ைழந்தி க்கின்ற .

உங்கள்	இதயத் ப்ேபா	என்	இதயத்திேல	இ ந்த .	உங்கள்	 ச் க்	காற் .	என்
கத்திேல	வீசிற் .	உங்கள்	அைனவைர ம்	நான்	அறிேவன்.

ஆம்.	உங்கள்	இன்பங்கள்	 ன்பங்கள்	அைனத்ைத ம்	நான்	அறிேவன்.

உறக்கத்திேல	நீங்கள்	கண்ட	கன கள்	எல்லாம்
என்	கன கேள.

பல	ேநரங்களில்,	உங்களிைடேய	நான்	 ன் களிைடேய	அைமந்த	ஏரிையப்	ேபால
இ ந்தி க்கிேறன்.



உங்கள்	உள்ளத்தின 	உயர்ச்சிைய ம்,	வைளந்த	சரி கைள ம்,	எண்ணத்
திரள்களின்	ஓட்டத்ைத ம்,	உங்கள்	அவாக்கைள ம்	 ட	நான்
பிரதிபலித்தி க்கிேறன்.

என் ைடய	அைமதியிேல	உங்கள்	 ழந்ைதகளின்	சிரிப்ெபாலி	அ வியாக ம்,
உங்கள்	இைளஞர்களின்	ஏக்கங்கள்	ஆறாக ம்	வந்தன.

அைவ	என் ள்ேள	ஆழ்ந் 	ெசன்ற	பின்ன ம்	 ட,	அந்த	அ விக ம்
ஆ க ம்	தம்	பண்ணிைசத்தைல	இன் ம்	நி த்தவில்ைல	.
ஆனால்,	சிரிப்ைபக்	காட் ம்	இனிைமயான ம்,	ஏக்கத்ைதக்	காட் ம்
மகத்தான மான	ஒன் 	என்னிடம்	வந்தைடந் ள்ள .

உங்களிைடேய	வரம் 	அற்றி க் ம்	ஒன்ேற	அ .

பரம்ெபா ளாகிய	ேப வத்தின்	பரமா ம்	தைசநார்க மன்றி	நீங்கள்
ேவறல்லர்.	நீங்கள்	பா கின்ற	இைசகள்	யா ம்	யா ைடய	நாத	ெவள்ளத்திேல
ெவ ம்	ஒலியற்ற	 ப்பாக	இ க்கின்றேதா?
அந்த	அகண்டாகார	உ விேல	நீங்கள்	வியாபித் ள்ளீர்கள்.
அவைனக்	காண்பதன்	 லம்	உங்கைள	நான்	கண்ேடன்;	அன் ர்ந்ேதன்.	அந்தப்
பரந்த	ெவளியிேல	இல்லாத	எந்தத்	 ரத்ைதத்	தான்	அன் 	ெசன் 	அைடய

ம்?	எந்தத்	ேதாற்ற ம்	எந்த	எதிர்பார்த்தா ம்	எந்த	அ மான ம்	அந்த
அன்பின்	ேவகத்ைதத்	தாண் ப்	ேபாக	இயலா .

ப த்த	மரத்திேல	ஆப்பிள்	பழங்கள்	ப த் க்	 ங்கியைதப்	ேபாலேவ,	உங்கள்
உள்ேளேய	அந்த	வி வ ப	மா டம்	உள்ள .

அவ ைடய	வல்லைம	உங்கைள	நிலத்திேல	பிணிக்க,	அவ ைடய	மணம்
உங்கைளப்	பரெவளியிேல	உயர்த்த,	அவன்	தன்	சிரஞ்சீவித்	தன்ைமயினால்	நீங்கள்
இறவாைமைய	அைடந் ள்ளீர்கள்.
சங்கிலியிேல	உள்ள	மிகப்	பலவீனமான	கரைணையப்	ேபால	நீங்கள்
பலவீனமானவர்கள்	என் 	உங்க க் ச்	ெசால்லப்பட் ள்ள .

ஆனால்,	அதிேல	பாதி	தான்	உண்ைம	.
சங்கிலியிேல	உள்ள	மிக	வலிவான	கரைணையப்	ேபால ம்	நீங்கள்	வலி
மிக்கவர்கேள.
உங்கள 	அற்பச்	ெசயல்கைள	மட் ேம	ெகாண் 	உங்கைள	அளந்தறிவ ,	ெபரிய
கடலின்	சக்திைய	அதன்	 ைரயின்	ேநாய்ைமயால்	அளந்தறிவைதப்	ேபாலேவ
ஆ ம்.

உங்கள 	ேதால்விகைளக்	ெகாண் 	உங்கைள	அளந்தறிவ ,	ப வகாலங்கைள



அதன்	நிைலயற்ற	தன்ைமையக்	ெகாண் 	 ற்றஞ்சாட் வைதேய	நிகர்க் ம்.
ஆம்!	நீங்கள்	ஒ 	ெபரிய	கடைலப்	ேபான்றவர்கேள	.

உங்கள 	கைர	ஓரங்களிேல	ெபரிய	கப்பல்கள்	அைலகைள	எதிர்ேநாக்கி
நிற்கின்றன.	நீங்கேளா	அந்தக்	கடைலப்	ேபாலேவ	உங்கள்	அைலகைள
விைர ப த்த	இயலா .

ப வகாலங்கைளப்	ேபான்றவர்கேள	நீங்க ம்.	உங்கள 	மாரிக்காலப்	ப வம்
உங்க க் 	வசந்த	காலத்ைத	ம தலித்தா ம்,
உங்க ள்ேள	ஓய் 	ெகாண் ள்ள	வசந்தம்	தன்	 க்கக்	கலக்கத்திேல	 ன்னைக
க் ேம	அல்லாமல்	அதனால்	 ன்பம்	அைடயா .

இவற்ைற	நான்,	நீங்கள்	ஒ வ க்ெகா வர்,	'இவர்	நம்ைமப்பற்றிப்	 கழ்ந்
ேபசினார்.	நம்மிைடேய	உள்ள	நல்லனவற்ைறேய	இவர்	கண்டார்	எனப்	ேபசிக்
ெகாள்வதற்காகக்	 றிேனன்'	என	நிைனக்காதீர்கள்.
நீங்கள்	உங்கள்	எண்ணத்திேல	நன் 	அறிந்தவற்ைறேய	நான்	உங்க க்
வார்த்ைதகளால்	உைரத்ேதன்.	ெசால்லறி 	என்ப 	வார்த்ைதகளற்ற	எண்ணத்தின்
அறி ச்	சாயலன்றி	ேவெறன்ன?

உங்கள்	நிைன ம்	என்	ெசால் ம்,	நம் ைடய	ேநற்ைறய	தினத்தின்	ஏ களில்
இ ந் ம்,	இந்த	நிலம்	நம்ைமேயா	தன்ைனேயா	அறியாத	பண்ைடக்	கால
நாள்களிலி ந் ம்,	 ழப்பத் டேன	இந்தப்	 மி	தன்ைன	ேம யர்த்தப்
பணியாற்றிய	இர களில்	இ ந் ம்,	 	ைவக்கப்பட்ட	நிைனவைலகள்
அல்லேவா?

ஞானிகள்	உங்களிடம்	தங்க ைடய	ஞானத்ைத	நல் வதற் 	வ வார்கள்.
ஆனால்,	நாேனா	அைத	நீக் வதற் 	வந்ேதன்	.

ஞானத்ைதக்	காட் ம்	உயர்ந்த 	எஃ 	என்பைத	நான்
அறிந் ள்ேளன்	என்பைதக்	கா ங்கள்.

அ தான்	உங்க ள்ேள,	தன்ைனக்	காட் ம்	அதிகமாகச்
ரந் 	ேசகரிக்கின்ற	உயிராற்றலின்	ஒளிப்பிழம் 	ஆ ம்.

அக்காலத்தில்	அத ைடய	விரிைவப்	பற்றிய	சிந்தைன	யற்றவர்களாய்,	நீங்கள்
உங்கள்	நாள்கள்	கழிவைதப்பற்றித்	 க்கப்பட் ந்தீர்கள்.	இ 	சவக் ழிக்
அஞ் ம்	உடல்	வாழ்க்ைகையத்	ேத ம்	உயிர்	வாழ்வா ம்.	இங் ச்	சவக் ழிகள்
இல்ைல.	இந்தக்	 ன் க ம்	சமெவளிக ம்	நமக் த்	ெதாட் ம்

ப க்கட் க மா ம்.



உங்க ைடய	 ன்ேனார்கைளப்	 ைதத்த	சமாதியின்	பக்கத்திேல	உள்ள
வயற் றத்ேத	நீங்கள்	ேபாக	ேநர்ந்தால்,	அவ்விடத்ைத	நீங்கள்
உற் ேநாக் வீர்களானால்	அந்த	இடத்திேல	நீங்க ம்	உங்கள்	சந்ததியின ம்
ைகேகாத் 	நடனமா வைதக்	காண்பீர்கள்.
உண்ைமயாகேவ	அ க்க 	நீங்கள்	தன் ணர்வின்றிேய

ஆனந்தப்ப கின்றீர்கள்.
	

மற் ம்	சிலர்	உங்களிடம்	வந் ள்ளனர்.	அவர்கள்,	உங்கள்	மதத்தின்	ேபரால்	ெசய்த
ெபான்னான	வாக் திக க்காக	அவர்க க் ப்	ெபான் ம்	அதிகார ம்
அந்தஸ் ம்	அளித்தீர்கள்.

வாக் திையக்	காட் ம்	 ைறந்த	ஒன்ேற	நான்	உங்க க் க்	ெகா த்ேதன்.
ஆனால்,	நீங்கள்	என்னிடம்	அதிகத்	தாராள	மனப்பாங்ேகா 	நடந்
ெகாண் ர்கள்.	வாழ்ைவப்	பற்றிய	என்	ஆழ்ந்த	நீர்	ேவட்ைகைய	நீங்கள்	எனக்
அளித்தீர்கள்	.
என் ைடய	எல்லாக்	 றிக்ேகா ம்	நீர்	ேவட்ைகயால்	உலர்ந்த	உத களாக ம்,
வாழ்க்ைக	 ைம ேம	வற்றாத	நீர்	ஊற்றாக ம்	மாறி	வ வம்	அைடந்த	இதைனக்
காட் ம்	நான்	ெபறத்தக்க	ெபரிய	பரி 	ேவெறான் ம்	நிச்சயமாக	இல்ைல.
இதிேல	தான்	என் ைடய	ேமன்ைம ம்	ெவ மதி ம்	மண் க்	கிடக்கின்றன.

நான்	எப்ெபா ெதல்லாம்	நீர்	ஊற் க் த்	தாகத் டன்	நீர்	அ ந்த
வ கின்ேறேனா,	அப்ேபாெதல்லாம்	அந்த	உயிர்ப் ள்ள	(ஜீவ ள்ள)	தண்ணீர்	 ட,
தாகம்	மி ந் ள்ளதாகேவ	இ க்கக்	காண்கிேறன்.

நான்	அைதக்	 க் ம்ேபா 	அந்தத்	தண்ணீ ம்
என்ைனேய	 க்கின்ற .

நான்	உங்களிடம்	ெவ மதிையப்	ெபற் க்ெகாள்வதிேல	நாணம்	அைடந்ேதா,
ெப ைம	மி ந்ேதா	இ ந்ததாக	உங்களில்	சிலர்	க தினீர்கள்.

என்	ஊதியத்ைதப்	ெப வதில்	மட் ேம	நான்	மிக ம்	ெவட்கப்பட் க்கிேறன்;

ஆனால்,	ெவ மதிையப்	ெப வதில்	அன் .	நீங்கள்	என்ைன	உங்கள்	பந்தி
ேபாஜனத்தின்	இைடயில்	அமர்த்தச்	சித்தமாய்	இ ந்த	காலத்தில்	எல்லாம்	நான்
ன் 	களிைடேய	பழங்கைளத்	தின் 	ெகாண் ந்ேதன்.

நீங்கள்	எனக் 	மகிழ்ச்சிேயா 	தங்க	இடம்	அளிக்கக்	காத்தி ந்த
காலத்ெதல்லாம்	நான்	ேகாயில்	பிராகாரத்திேல	 ங்கிேனன்.	ஆனேபாதி ம்,
என் ைடய	பகல்கைள ம்	இர கைள ம்	பற்றி	நீங்கள்	அன்ேபா 	நிைன



ராதி ந்ததால்	தான்.	பகலிேல	நான்	உண்ட	அவ் ண 	இனித்த .	இர
ேநரத்திேல,	என்	 க்கம்	இனிய	கன களால்	 ழப்பட் ந்த் .

இதற்காக	நான்	உங்கைள	மிக ம்	வாழ்த் கிேறன்.

நீங்கள்	அதிகமாகேவ	ெகா த்தி க்கிறீர்கள்.	ஆனால்,	நீங்கள்	எைத ம்
ெகா த்ததாகேவ	அறியவில்ைல.
உண்ைமயாகேவ,	கண்ணா யில்	தன்	பிரதி	பிம்பத்ைதப்	பார்க் ம்	க ைண ம்
கல்லாக	மாறிவி கிற .

தன்ைன	மிக்க	அன்ேபா 	பலெசால்லிப்	 க ம்	நற்ெசய ம்,	சாபத்தின்	தாயாக
மாறிவி கிற .

என்ைனத்	தனித்தவன்	என் ம்,	தன்	தனிைமயிேல	 ழ்கிக்	கிடப்பவன்	என் ம்
உங்களில்	சிலர்	 றினீர்கள்.
நீங்கேளா,	அவர்	கானகத்தின்	மரங்களிைடேயயன்றி,	மனிதரிைடேய	தம்
ஆேலாசைன	மன்றத்திைன	நடத்தமாட்டார்	எனக்	 றிப்பிட் ர்கள்.
மற் ம்,	 ன்றின்	உச்சியிேல	தனித்தமர்ந் 	அவர்	நம 	நகரத்ைதக்	கீழ்ேநாக்கிக்
கா கிறார்	என்றீர்கள்.

உண்ைம.	நான்	 ன்றின்	உச்சிக் ம்	ேபாேனன்.	மனித	நட	மாட்டமில்லாத
இடங்களிெலல்லாம்	நடந் 	ெசன்ேறன்.	மிக	உயர்ந்த	இடத்தில்	இ ந் ம்	மிகமிகத்
ெதாைலவில்	இ ந் மல்லாமல்	எப்ப 	உங்கைள	நான்	காண	 ம்?
ேசய்ைமக்கண்ணி	இ ந்தாலல்லாமல்	எப்ப 	ஒ வன்	அண்ைமயில்	இ க்க

ம்.
மற் ம்	உங்க ள்	சிலர்	என்ைன	ேநாக்கிக்	 றாமல்	 றினார்கள்.

தியவேர,	அன்னியேர,	எட்ட யாத	உயரத்ைத	வி ம் கின்றவேர,
நீங்கள்	ஏன்	க கள்	 	கட் கின்ற	மைல கட்ைட	இ ப்பிடமாகக்
ெகாண் ர்கள்?
ெபற	 யாதைத	நீங்கள்	ஏன்	ேத கின்றீர்கள்?

உங்கள்	வைலயிேல	எப்ப ப்பட்ட	 யைல	நீங்கள்	சிைறப்	ப த் வீர்கள்?
விண்ெவளியிேல	எந்த	 ண்ணிய	 ள்ளினத்ைத	நீங்கள்	ேவட்ைடயா வீர்கள்?
இவ்விடம்	வந் 	எங்களிேல	ஒ வராகக்	கலந்தி ங்கள்.

கீழ்	இறங்கி	வந் 	எங்கள்	உணவினால்	உங்கள்	பசிைய ம்,	எங்கள்	ெகா ந்திரிச்
சாற்றால்	உங்கள்	தாகத்ைத ம்	தணித் க்	ெகாள் ங்கள்.	இவ்வண்ணமாகத்



தத்தம்	ஆத்மாவின்	ஏகாந்தத்திேல	சிலர்	 றினார்கள்.
அவர்கள 	அந்தத்	தனிைம	மிக ம்	ஆழமாகச்	ெசன்றி ந்தால்,	நான்
உங்க ைடய	இன்ப	 ன்பத் க்கான	காரணத்ைதேய	ேத ேனன்	என்பைத
அவர்கள்	அறிந்தி ப்பார்கள்.

விண்ணிேல	உலா கின்ற	உங்கள்	மகத்தான	ஆத்மாைவேய
நான்	ேவட்ைடயா ேனன்.	ஆனால்,	ேவட்ைடயா பவேன	ேவட்ைடயாடப்ப கிறான்.
ஏெனனில்,	என்	வில்லிலி ந் 	எய்யப்பட்ட	அம் களில்	பல,	தி ம்ப ம்	என்
ெநஞ்சத்ைத	ஊ வித்	ேதடேவ	என்	வில்லில்	இ ந் 	ெவளிப்ேபாந்தன.

பறப்பனேவ	ஊர்வனவாக ம்	உள்ளன.

ஏெனனில்,	ேமேல	பறக் ம்	ேபா 	கதிரவன்	ஒளியால்	கீழ்	வி கின்ற	என்
சிற களின்	நிழேல	ஊர்ந் 	ெசல் ம்	ஆைமயாக ம்	உள்ள .

நம் கின்ற	நாேன	சந்ேதகப்ப பவனாக ம்	இ க்கிேறன்.

ஏெனனில்,	பல	ேநரங்களில்	உங்களிடத்தில்	அதிக	நம்பிக்ைக	நான்	ெகாள்ள ம்,
உங்கைளப்பற்றிய	 	அறிைவ ம்	நான்	அறிய ம்	என் ைடய	இதயப்
ண்ணிேலேய	நான்	விரலிட் க்	கிண் 	என்	இதயப்	 ண்ைண	ேம ம்
அதிகமாக்கிக்	ெகாண் க்கிேறன்.

இந்த	நம்பிக்ைகேயா ம்	இந்த	அறிேவா ம்	நான்	உங்க க் க்	 கிேறன்.

நீங்கள்	இந்த	உடலால்	 டப்பட்டவர்கேளா,	வீ கள்	வயல்கள்	ஆகிய
எல்ைலக்ேகாட் க் 	உட்பட்டவர்கேளா	அல்லர்.
நீங்கள்	என்கின்ற	அப்ெபா ள்,	மைலேமல்	வசித் க்	காற்றி ேட	திரி ம்.

அ 	கதகதப் க்காகக்	கதிரவன்	ஒளியிேல	ஊர்கின்ற	ஒன்ேறா,	தற்காப் க்காக
இ ளிேல	 ழிபறிக் ம்	ஒன்ேறா	அன் .

அ .	 தந்தரமான	ஓர்	ஆற்றல்.	நில	உலைகேய	தன்	 ட் க் ள்	அடக்கி	ெவட்ட
ெவளியிேல	சஞ்சரிப்பதா ம்	அ .	இைவ	ெதளிவற்ற	சந்ேதகத் க் 	இடனான
ெசாற்களாக	இ ப்பின்,	நீங்கள்	இவற்ைற	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யல	ேவண்டா.
சந்ேதக ம்	 ழப்ப ம்	எல்லாப்	ெபா ள்க க் ம்	ெதாடக்கேம.	ஆனால்	அைவேய

வல்ல.

நீங்கள்	என்ைனத்	ெதாடக்கம்	என்ேற	நிைன ர்வீர்கள்
என	மகிழ்கிேறன்.

இந்த	வாழ் ம்	எல்லா	உயிர்க ம்,	 பனியால்	 ழப்பட் ள்ளனேவயன்றி,
பளிங் க்	கற்களால்	 டப்பட்டன	அல்ல.



ஆயி ம்	பளிங் க்	கற்க ம்,	ேதய்மானத்தினால்	
பனிேய	என்பைத	யார்	அறிவார்?

	

என்ைன	நீங்கள்	நிைன ர்தலினல்	நான்	உங்கைள	நிைனக்க	இ 	உத ம்.
உங்க ள்	மிக்க	பலவீனத்ேதா ம்	 ழப்பத்ேதா ம்	காணப்ப ம்	ஒன்ேற	வன்ைம
மிக்க ம்	திடசித்த ைடய ம்	ஆ ம்.
உங்க ைடய	 ச்சன்ேறா	உங்கள்	எ ம் கைள ம்	யாக்ைகைய ம்	ேநர்	ெசய்
உ திப்ப த்திய .

உங்க ள்	ஒ வ ம்	கண்டதாக,	உங்கள்	நிைனவில்	நிைலத்திராத	ஒ
கனவன்ேறா	,	உங்கள்	நகரத்ைத	நிர்மாணித் ,	அதில்	உள்ள	அைனத்ைத ம்
ஒ ங் ப த்திய .

நீங்கள்	உங்கள்	 ச்சின்	அைலகைளக்	காணக்	 மானால்,
ேவ 	எைத ம்	கா வதற் 	நீங்கள்	இணங்கமாட் ர்கள்.

அைதப்ேபாலேவ,	நீங்கள்	கனவின்	இரகசிய	ஒலிைய ம்	ேகட்கக்	 மானால்,
மற்ெறந்த	ஒலிைய ம்	ேகட்க	வி ம்பமாட் ர்கள்.
ஆனால்,	நீங்கள்	அவற்ைறக்	காண்ப மில்ைல;	ேகட்ப மில்ைல	.	அ ம்	நல்லேத!
உங்கள்	கண்கைள	 ய	ேமக	படலமாகிய	திைர,	அைதப்	பின்னிய	ைககளாேலேய
விலக்கப்ப ம்.
மற் ம்	உங்கள்	கா கைள	அைடத் க்	ெகாண் ள்ள	களி	மண் ம்	எந்த
விரல்களால்	அங் 	அைடக்கப்பட்டேதா,	அேத	விரல்களால்
ைளத்ெத க்கப்ப ம்.	அதன்	பின்னர்	தான்	நீங்கள்	பார்ப்பீர்கள்.	பின்னேர

நீங்கள்	ேகட்க	 ம்.

ஆயி ம்,	நீங்கள்	 ன்னர்க்	 டாக	இ ந்ததற்காக	ேவதைனேயா.	ெசவிடாக
இ ந்தைமக்காக	வ த்தேமா	பின்னர்	அைடயமாட் ர்கள்.
ஏெனனில்	அந்தப்	பிற்ைற	நாளில்	தான்.	நீங்கள்	எல்லாப்	ெபா ள்களி ம்
ெபாதிந் ள்ள	இரகசியத்தின்	காரணத்ைத	நன் 	அறிவீர்கள்.	எனேவ,
அக்காலத்திேல	ஒளிைய	வாழ்த் வைதப்	ேபாலேவ	இ ைள ம்	வாழ்த் வீர்கள்.
இவற்ைறக்	 றிய	பிற 	அவர்	தம்ைமச்	 ற்றி	ேநாக்கினார்.	கப்பல்	தைலவன்
க்கான்	பக்கத்திேல	நின்றப 	பாய்	விரிக்கப்பட்ட	பாய்மரத்ைத ம்

ெந ந்ெதாைலைவ ம்	மாறி	மாறிப்	பார்ப்பைதக்	கண்டார்.

என் ைடய	கப்பல்	தைலவர்	அைமதிக் 	ேமல்	அைமதியானவர்.



காற்ேறா	வீ கின்ற .	விரிக்கப்பட்ட	பாேயா	அைமதியற்றதாய்ப்	படபடக்கின்ற .

மா மிேயா	உத்தர க்காகக்	காத்தி க்கிறார்.

ஆனால்,	என்	கப்பல்	தைலவேரா,	என்	அைமதிக்காகக்
காத் க்ெகாண் க்கிறார்.
பரந்த	கடலின்	 ட் 	இன்னிைசையக்	ேகட்ட	என்	கப்பல்	பிரயாணிக ம்,	என்
ெசாற்கைள ம்	அைமதிேயா 	ேகட்டனர்.

இனி	அவர்க ம்	நீண்ட	ேநரம்	காத்தி க்கமாட்டார்கள்.
நான்	சித்தமாக	இ க்கிேறன்.

வாய்க்கால்	கடைல	வந்தைடந் விட்ட .	மற் ம்	ஒ 	 ைற	அன்ைன	பராசக்தி
தன்	மகைனத்	தன்	மார்ேபா 	அைணத் க்	ெகாள்கிறாள்.

ஆர்பலீஸ்	நாட் 	மக்கேள!	உங்க க் 	என்	இ தி	வணக்கம்.
இந்த	நாள்	 ற்ற .

	

தண்ணீரில்	மலர்ந் ள்ள	தாமைர	தன் ைடய	ம நாைளத்	தன் ள்	ெகாண்
ம் வைதப்	ேபால்	இந்த	நா ம்	 வைடந்த .

இங் 	நமக் க்	ெகா க்கப்பட்ட 	எ ேவா,	அைத	நாம்	காப்ேபாம்.
இ 	நமக் ப்	ேபா மானதன் .	 ைறவான 	என்றால்	நாம்	ம ப ம்	ஒ ங்ேக
இைணந் 	இங் 	வந் 	ஒ ேசர	நம்	ைககைளக்	ெகா ப்ேபான்	 ன்	நீட் ேவாம்.
நான்	தி ம்ப ம்	உங்கள்	 ன்	வ ேவன்	என்பைத	மறவாதீர்கள்.

இன் ம்	சிறி 	ேநரேம,	என் ைடய	ஏக்க ற்ற	ஆைசகள்	 திைய ம்
ைரைய ம்	மற்ேறார்	உட க்காகச்	ேசகரித் 	வி ம்.

இன் ம்	சிறி 	காலேம	-	காற்றின்	மீ 	ஒ 	விநா 	ஓய்ேவ	-
பின்னர்	மற்ெறா 	தாய்	என்ைனச்	 மந் 	ஈன்ெற ப்பாள்.

உங்க க் ம்	உங்கேளா 	கழித்த	என்	இளைமக் ம்	என்	இ தி	வணக்கம்.
ேபாய்	வ கிேறன்.

ேநற் த்	தான்	நாம்	ஒ 	கனவில்	சந்தித்ேதாம்.

என் ைடய	தனிைமயிேல	நீங்கள்	பண்	இைசத்தீர்கள்.
நாேனா	உங்கள்	ஆைசகளினால்	ஆகாயத்தில்	ேகாட்ைட	கட் ேனன்.



ஆனால்,	இப்ேபா 	நம் ைடய	உறக்கம்	மைறந்ேதாட,
கன 	 ெவய்த,	ெபா 	வி ந் 	ெவ 	ேநரமாகிவிட்ட .

உச்சிப்	ெபா தின்	ெந க்கம்	நம்மீ 	விழ,	நம் ைடய	பாதி	உறக்கம்	 நாளாக
மாறிவிட்ட .	நாம்	பிரிய	ேவண் யேத!
நிைனவின 	வி யற்	காலத்திேல,	மற் ெமா 	 ைற	நாம்	சந்திக்க	ேநர்ந்தால்,
ம ப ம்	நாம்	 ப்	ேப ேவாம்.	நீங்கேளா	எனக்காக,	மிக	ஆழ்ந்த	பண்
இைசப்பீர்கள்.
நம் ைடய	ைககள்	மற்ெறா 	 ைற	ேவெறா 	கனவில்	சந்திக் மானால்	நாம்
இன் ெமா 	ேகாட்ைடைய	ஆகாயத்தில்	கட் ேவாம்.

இப்ப க்	 றியப ேய,	அவர்	கப்பல்	தைலவ க் க்	 றிப் ணர்த்த,	கப்பல்
ெச த் ேவார்	நங் ரத்ைதத்	 க்கிக்	கப்பல்	தைளைய	நீக்கிச்	ெச த்த
அவர்கள்	அைனவ ம்	கப்ப ேட	கிழக்ேக	பிரயாணம்	ெசய்தனர்.
கைரயிலி ந்த	ஆர்ப்பலிஸ்	நகர	மக்கள்	இைடயிேல	இ ந் ,	ஒேர	இதயத்தில்
இ ந் 	எ ப்பிய	 ரெலாத் ,	ஒ 	ேசாகக்	 ரல்	ேமல்	எ ம்பி,	வான்
அந்தகாரத் ள்	கலந் ,	ஒ 	ெபரிய	எக்காள	ஒலிேபால்	கடல்	மீ 	மிதந்
ெசன்ற .

ஆல்மித்ரா	மட் ேம,	கப்பல்	 பனி ேட	ெசன் 	மைற ம்	மட் ம்	அைதப்
பார்த்தப 	ெமளனமாக	நின்றி ந்தாள்.

எல்லா	மனிதர்க ம்,	அங்கி ந் 	நீங்கிச்	ெசன்ற	பின்னர்	அவள்	கடற்ேகணியின்
வர்	மீ ,	அத்	தீர்க்கதரிசி	 றியைத	தன்	உள்ளத்ேத	ஆழ்ந் 	சிந்தித்தப

நின்றி ந்தாள்.
இன் ம்	சிறி 	காலேம,	--	காற்றின்	மீ 		ஒ 	விநா 	ஓய்ேவ	---	பின்னர்	மற்ெறா
தாய்	என்ைனக்	கலந் 	ெபற்ெற ப்பாள்.
	

	

	

தமிழ்நாட் 	அரசின்	சிறப்பிலக்கிய	ெமாழிெபயர்ப் 	ெவளியீ 	:	3

1.	ேசாவியத் க்	கவிஞர்	 ற் வர்
2.	சிவானந்த	நடனம்
3.	தீர்க்கதரிசி



4.	The	squirrel	in	the	Court-	Yard

5.	The	Ten	Decads	(Patirruppattu)

6.	Jnanaratham

	

தமிழ்நாட் ப்	பாட ல்	நி வனம்
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